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2. KRONIKA
Kronikářem je Mgr. Jaroslav Král.
Dopsal text zápisu obecní kroniky za léta 1991 – 1994, aby bylo zachyceno období od
obnovení činnosti místního úřadu v Polance n. O.
Kronikář začal v Polanském zpravodaji publikovat od ledna 1995 v pravidelné rubrice
„Ze stránek kronik“ údaje a zajímavosti z historie Polanky. V roce 1995 byly zveřejněny tyto
příspěvky:
 Kronika obce (též jména dosavadních kronikářů: Antonín Figala, Jan David, Josef Kavala,
Jiřina Dobešová)
 Smírčí kříž na Mozgalu
 Jiří Král (85. výročí narození)
 Před padesáti lety skončila válka
 Helena Salichová (100. výročí narození)
 Budova bývalého zámku
 Socha sv. Jana Nepomuckého
 Zvonek na Husově sboru (z r. 1733)
 180 let školy v Polance (do r.1937, po roce 1937)
Kronikář také provedl několik besed o kronice, např. pro žáky místní základní školy
v dubnu a v listopadu, pro členy Klubu důchodců v listopadu. Provedl také některé výpisy
z obecní kroniky, jejíž opis si před lety pořídil, např. informace o výstavbě a užívání
fotbalových šaten u nové školy, o obecní knihovně aj.
Pomáhal také studentům s poskytováním literatury ke zpracování historických
regionálních témat (Iveta Jančová, Eva Neuwirthová, Karin Šéová).
Schůzka letopisecké komise (PhDr. Svatomír Černín, PhDr. Eduard Stanovský, Přemysl
Kaspřík) se konala 31.10.1995.
Porada obvodních kronikářů se konala v Archivu města Ostravy v Přívoze 1.12.1995.
Vedl ji kronikář Ostravy PhDr. Karel Jiřík.
Kronikář Polanky J. Král vypracoval rukopis „Polanka n/O. 1995 očima kronikáře“
v rozsahu 90 stran psaných na stroji.

3. POPIS OBVODU
Polanka n. O. je nadále jedním ze 23 městských obvodů města Ostravy. na velikosti
obvodu se nic nemění.
Od listopadu loňského roku má náš obvod svůj prapor a svůj znak.
V Polanském zpravodaji č. 1/1995 byl zveřejněn orientační plán ulic v Polance nad
Odrou, na druhé straně byl vytištěn plán ulic na Janové.
Česká pošta Ostrava 25 (poštovní směrovací číslo 725 25) má stále sídlo v budově
obecního domu, kde je i úřad městského obvodu. Vedoucí pošty je Lenka Michálková
z Třebovic.
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4. OBYVATELSTVO
K 31. prosinci 1995 měla Polanka n/O. celkem 4107 občanů, z toho 2035 mužů a 2072
žen. Je to o dva méně než před rokem.
V roce 1995 zemřelo celkem 63 našich občanů (36 mužů a 27 žen) a narodilo se pouze
29 nových občánků (13 chlapců a 16 děvčat). Nepříznivý trend v úbytku obyvatelstva stále
pokračuje. Přistěhovalo se 115, odstěhovalo 71 občanů, díky tomu se počet obyvatel udržuje
zhruba na stejné úrovni.
Sňatků bylo za celý rok celkem 20, z toho jeden církevní.
Počet obyvatel starších 18 let činil 3151, z toho 1533 mužů a 1618 žen.
Nejstaršími občany jsou:
Anastázie Polášková
Maria Neuwirthová
Josef Bravenčík

95 let
92 let
92 let

Ludmila Válková
Štěpánka Theimerová
Anna Kalivodová

91 let
91 let
91 let

Jména jubilantů 70, 75, 80, 85 let a od 90 let výše jsou zveřejňována v Polanském zpravodaji.
Diamantová svatba (60 let společného života) manželů Filomeny a Roberta Neuwirthových se
konala v dubnu na místní radnici.
Úmrtí:
Nejstarší občanka Polanky Jenovefa Neuwirthová zemřela 2. června 1995 ve věku
nedožitých 98 let. Byla to poslední obyvatelka, která se narodila v minulém století.
Druhá nejstarší občanka Polanky Maria Neuwirthová, zemřela koncem října ve věku
95 let.
Ze známějších občanů zemřeli:
- František Vyležík, vynikající hudebník, 88 let, pohřeb v lednu
- Zdeněk Kotala, býv. náměstek předsedy MNV, 69 let, pohřeb v březnu
- Jan Sekera, býv. ředitel ZŠ v Klimkovicích, 74 let, pohřeb v červenci
- Jarmila Bergerová, býv. knihovnice, 73 let, pohřeb v červnu
- Zdeněk Mrázek, býv. učitel v Polance, měl pohřeb v kostele v Porubě.
Mimořádné události:
V dubnu zahynul na trati Polanecké spojky čtrnáctiletý Tomáš Jaša z OstravyZábřehu, když se na mostě Polanecké spojky nad hlavní tratí nešťastně dotkl troleje.
27. července se v Odře utopil Dušan David z Polanky, ul. U rybníčku. Bylo mu 30 let.
Pohřeb měl v Klimkovicích.
Pohřby:
Občané nebo bývalí občané Polanky se nechávají pohřbívat převážně v Polance, jeden
pohřeb byl ve Vřesině a jeden v Klimkovicích. Na Slezské Ostravě byl jediný pohřeb.
Nejvíce pohřbů se konalo ve smuteční obřadní síni u hřbitova (býv. Frankova kaple),
z katolického kostela bylo 7 pohřbů, z Husova sboru 2 pohřby.
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 24 (včetně Vřesiny a Klimkovic), s farářem
Církve československé husitské 8, občanských obřadů bez kněze bylo 19. Objevují se také
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pohřby v rodinném kruhu, letos byly čtyři. Přibývá i pohřbů bez obřadu, těch bylo letos
celkem jedenáct.
Katolické pohřby celebroval farář P. Jaroslav Bárta, u církve československé farář
Milan Gebčinský, u občanských pohřbů hovořil hlavně Jan Gelnar z Janové.
Průměrný věk zemřelých byl kolem 73 let.
Z devadesátiletých občanů kromě uvedených Jenovefy Neuwirthové a Anastázie
Poláškové zemřely dále Žofie Stolková, Pavlína Magerová a Štěpánka Theimerová (všechny
91 let), Johana Dluhošová a Anežka Dluhošová.
K nejmladším zemřelým patřili Dušan David (30), Oldřich Greipl (35), Antonín
Franek (39), Zdeněk Teplárek (41), ing. Vašíček (45).

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V Polance nadále působí čtyři politické strany: ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM.
Úřad městského obvodu (ÜMOb) v Polance nad Odrou:
řídí záležitosti obvodu. Sídlí nadále v Obecním domě čp. 1, ul. 1. května. V čele úřadu
je Přemysl Kaspřík, starosta. Zástupcem starosty je ing. Radomír Rusek. Oba jsou členy rady,
kterou dále tvoří Vladimír Novotný, Jan Fešar a Alois Foltýn.
Starosta obvodu je uvolněným pracovníkem.Tajemnicí úřadu městského obvodu je
Eliška Rädischová.
Zastupitelstvo bylo v loňském roce zvoleno v počtu 15 členů.
Rada potvrdila či nově jmenovala předsedy jednotlivých komisí následovně:
- komise finanční – Hana Planková
- komise kontrolní – ing. Václav Kortus
- komise přestupková a veřejného pořádku – Jaroslav Blahut
- komise stavební – ing. Ladislav Prášek
- komise sociální a zdravotní – Leonie Adámková
- komise školská, kulturní a sportovní – MUDr. Jarmila Stanovská
- komise zemědělská – ing. Drahomír Kubica
- komise povodňová – Štěpán Neuwirth
Oddělení úřadu:
starosta – Přemysl Kaspřík
finanční – Libuše Mihulová
tajemnice – Eliška Rädischová
stavební – Marie Valíčková, Pavla Fikejsová
matrika – Leona kalužová
sociální – Zdeňka Svobodová
místní hospodářství – Vladimír Mikeska, Jarmila Králová
Vedoucím pracovní skupiny čtyř zaměstnanců úřadu je Zdeněk Kocur.
Významná výročí:
- 100 let od narození Heleny Salichové (25.dubna)
- 180. výročí vzniku první školy v Polance a
90. výročí otevření staré školy (listopad)
85. výročí narození Jiřího Krále (15.3.)
Podrobněji v kapitole Kultura a osvěta.
Oslava vzniku ČSR proběhla letos pod patronací TJ SOKOL-ČOS 25.října v kině. Byly
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položeny věnce k pomníku TGM, hlavní projev měl ing. Radomír Rusek, vystoupili Polanští
písničkáři.
Polanský zpravodaj
vychází druhým rokem v novinové úpravě. V roce 1995 vyšlo celkem 8 čísel. Od
ledna je uváděna rubrika „Ze stránek kronik“. Praidelnými rubrikami jsou Naši jubilanti,
Víte,že ..., Program kina.
Výtisky PZ jsou zdarma doručovány do všech domácností.
Různé:
- 2. obecní ples pořádaný místní radnicí se konal 27. ledna v sále Družstva vlastníků.
- Setkání jubilantů (70, 75 let) se konalo 30. září v režii místní radnice v malém sále u
Friedlů. Zúčastnilo se ho 44 oslavenců. V programu vystoupili Polanští písničkáři.
- Zastupitelstvo ustavilo na svém 7. zasedání devítičlennou Radu školy na popud rodičů
žáků ZŠ. Třetinové zastoupení mají pedagogičtí pracovníci, rodiče a zástupci zřizovatele.
- V srpnu navštívil Polanku a naši radnici člen sněmovny parlamentu města Wrexhamu pan
Dr. John Marek, který zajišťuje pro naše a anglické děti bezplatné letenky pro vzájemné
výměnné pobyty.
- Koncem září navštívilo Polanku a místní radnici 40 německých občanů z vesnice Bornow.
Jsou to příslušníci spolku dobrovolných hasičů, kteří v loňském roce nezištně pomohli
vnouzi našim skautům, když se vraceli z pobytu v Dánsku.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 1995 byl odsouhlasen 19.1. jako vyrovnaný, v celkové výši
11.137.000 Kč.
Vlastní příjmy jsou plánovány na 8.660 tis. Kč.
Zůstatek hospodaření z r. 1994 ve výši 1,9 mil. Kč, byl zapojen do rozpočtu na rok
1995.
Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 27. dubna 1995 o přijetí úvěru ve výši 4
mil. Kč u České spořitelny, a.s. Jedná se o střednědobou půjčku za účelem pokračování
plynofikace v naší obci – II. etapa na dobu 4 let s roční úrokovou sazbou 9,5 %. Půjčka
nepokryje potřebné finanční prostředky celé II. etapy, ale měla by stačit na realizaci plošné
plynofikace nejhustěji osídlené části této etapy – Osady míru.
18.9. 1995 byla splacena první půjčka ve výši 6 mil. Kč. Z tohoto úvěru byla
financována část I. etapy plynofikace.
Hospodaření za rok 1995 skončilo přebytkem ve výši 2,2 mil. Kč. Příjmy byly splněny
v celkovém finančním objemu 26,2 mil. Kč. a výdaje ve výši 24,0 mil. Kč. V rámci
finančního vypořádání obdržel ÚMOb od Magistrátu města Ostravy v lednu 1996 ještě
finanční dotaci ve výši 0,9 mil. Kč.

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Větší průmyslové podniky na katastru Polanky n. O. nadále nejsou, situace je obdobná
jako v předcházejících letech.
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Největším podnikem na katastru Polanky je areál a překladiště štěrkopísku na
Svinovské ulici, poblíž seřazovacího nádraží. V provozu jsou čtyři čerpací stanice
jodobromových ovd pro nové lázně v Klimkovicích – Hýlově.
Na ul. Za humny je v provozu pila VITOM, majitel ing. Drahomír Kubica. Ta
postupně rozšiřuje výrobu, byla přistavěna další budova.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Hlavním provozovatelem zemědělské velkovýroby v Polance je nadále Družstvo
vlastníků, které hospodaří na výměře asi 1300 ha půdy.
Letos bylo zvoleno nové představenstvo Družstva vlastníků, které je devítičlenné.
Předsedou představenstva je ing. Jan Rädisch, dalšími členy jsou Stanislav Kavala, Miroslav
Malík, Vratislav Kubica, Miloš Neuvirt, Zdeněk Bílý, ing. Marta Dybalová, ing. Miloš Sýkora
a Marie Mihulová.
Výkonným ředitelem, kterého jmenuje představenstvo, je ing. Leoš Černík
z Krmelína.
Až dosud byla činnost DV soustředěna ve středisku na Osadě míru, na dolní Polance
v objektu u hřbitova (ul. A. Letenské) byl jen kravín. Pokračuje přemísťování krav do
střediska v dolní Polance.
Restituční spory s původním majitelem „Nového dvora“ Jaromírem Hurníkem jsou
řešeny soudně. Družstvo vlastníků opouští restituovaný dvůr, kde byla dosud soustředěna
přidružená kovovýroba. Ta se přesouvá do rekonstruovaných dílen v objektu střediska na ul.
K vydralinám.
DV nadále provozuje prodejnu potravin Pomněnka a prodejnu masa na ulici
K vydralinám.
Družstvo se postupně transformuje. Sleduje co nejvyšší hospodárnost a efektivitu
výroby. Proto začíná rušit neefektivní provozy. Snižují se stavy zaměstnanců, hlavně
v administrativě.
Podíl soukromých zemědělců na zemědělské výrobě je nadále poměrně malý, beze
změn.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Díky soukromému podnikání se neustále rozšiřuje síť obchodů a různých služeb. Např.
od 15. června byla otevřena nová prodejna U Fukalů, ul. 1. května 86 – drogistické zboží,
barvy, laky, papír, foto apod.
Od 15. května otevřen obchod se smíšeným zbožím na ul. 1. května 324 – v objektu
Františka Vlčka: barvy-laky, dr. zboží, domácí potřeby, železářství, ledničky, mrazničky,
pračky.
Nová prodejna drogistického zboží byla otevřena na Zámecké, Řezáčova ul. 883 –
Martin Hurník (od července).
Prodejna PESKO prodává na ul. L. Janáčka akvarijní a terarijní zvířata, krmivo pro
zvířata (Alan Příkopa, ul. L. Janáčka 806).
Prodejna SMIT (ing.Pavel Mittner) prodává v nákupním středisku v přízemí střešní
americké šindele.
Na Janové byl otevřen denní bar U Brožů.
Nově otevřený Lázeňský dům nabízí možnost stravování a pořádání společenských
akcí a oslav v prostorách Lázeňského domu na ul. 1.května.
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Firma ROVEX – bratři Petruškové, ul. 1.května 672 – nabízí montáž žaluzií a těsnění
do oken a dveří apod.
Firma Kamelie – dámské krejčovství – zahájila provoz v listopadu na ul. 1.května 324.
Veterinářské a očkovací služby zvířat nabízí MVDr. Pavel Trubač z Ostravy, který
v Polance provádí i povinné očkování psů.
Příležitostně prodávají své zboží i soukromí trhovci na parkovištích a jiných plochách.
Cukrárna a kavárna U Mirky rozšířila své služby o ON-LINE (Sazka, Sportka, 5 ze 40,
Šťastných 10). Přijímají se sázenky, vyplácejí se výhry do 1000 Kč.
V provozu je nadále Dům Služeb, ul. Hraničky.
Pohřební služby
Nájem hrobových nebo urnových míst na dalších 10 let provádí místní úřad.
Pohřební služby zajišťuje v obci téměř výhradně pohřební ústav CHARITAS z Nové
Bělé, majitel Vítězslav Dernický ve spolupráci se správcem hřbitova Věroslavem
Neuvirthem.
Vsyp popela ze starších šesti uren byl proveden důstojným způsobem 1. října 1995 na
vsypové loučce za pomníkem v urnovém háji. Vsyp organizoval a prováděl správce hřbitova
Věroslav Neuvirth. Hrála menší dechová hudba, účast asi 25 občanů
Obvodní rada měst. obvodu Polanka n. O. vydala 10.8.1995 nový hřbitovní řád.

10. DOPRAVA
Nejdůležitější autobusovou linkou osobní dopravy je linka č. 46, která jezdí ze
Svinova přes celou Polanku až na točnu u Klimkovic. Jezdí v odpolední špičce v intervalech
12 minut ( o prázdninách 15 minut), dopoledne co 30 minut, stejně jako v sobotu a v neděli.
Přes Janovou jezdí linka č. 53, od 28. května pak nová linka č. 64 na KlimkoviceHýlov (Sanatoria), která částečně nahradí linku č. 53. Nová linka 59 jezdí od 1. září 1995
z Polanky (točna u Klimkovic) poprvé v historii přes Odru, Starou Bělou do Vítkovic na
Mírové náměstí. Podstatné se tak zrychlila doprava z Polanky do Vítkovic zhruba na 30
minut. Zatím jde jenom o 15 spojů v pracovních dnech ( v sobotu a v neděli linka nejezdí), ale
je to první přímé spojení s pravým břehem Odry. Linka zastavuje na dolní Polance, dále pak u
železniční trati, další zastávky jsou přes Starou Bělou, jsou shodné se zastávkami linky č.26.
Kromě autobusového spojení mají občané možnost cestovat vlakem, na železniční
zastávce Polanka nad Odrou však zastavují jen některé osobní vlaky.
Nákladní doprava je zajišťována automobily soukromých dopravců jako např. firma
Nykl, Vozník aj.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
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Největší investiční akcí roku 1995 byla
plynofikace – dokončení II. etapy na Osadu míru. Plyn byl vpuštěn do rozvodů plynového
potrubí 11. října 1995 v 11:45 hodin. Práci provedla firma STASPO. Bylo uloženo 3,5 km
potrubí, napojeno 129 rodin, zejména na Osadě míru. Hodnota díla je 4 miliony Kč. Ke dni
30.11.1995 je na zemní plyn napojeno již 265 rodinných domků. z veřejných budov je plynem
vytápěna Základní škola H. Salichové, školní družina při ZŠ a pohostinství u Friedlů a
Dluhošů.
Páteřní kanalizace na dolní Polance – tato část byla provedena včetně opravy části
komunikace 1. května se dvěma autobusovými zálivy a úpravou místní komunikace K pile
(asi 7,5 mil.Kč). Přinesla i problémy v dopravě na dolní Polance. (Zúžení jízdního profilu
komunikace.)
Další provedené akce:
-

sanace suterénu a zvlhlého zdiva školní jídelny
vydláždění nádvoří před novou školou
osvětlení místního hřbitova
rozšíření veřejného osvětlení na ul. Malá
rekonstrukce osvětlení na Osadě míru
nový chodník u parku pod kostelem, u lázeňského domu a na Janové
plynofikace bytu v domě č. 818 (obecní)
provizorní zastávky autobus. linky č. 59
vyčištění a upravení přítoku Mlýnky na dolní Polance
elektrický zabezpečovací systém budovy úřadu vč. pošty
dvě autobusové čekárny linky č. 46
most přes Polančici na Malostranské ulici dokončila firma Ostravské komunikace.
Předcházející most byl z roku 1940
byla provedena změna nástupní a výstupní zastávky na ul. Hraničky od 1. července
provedena výměna dřevěných sloupů elektr. rozvodů za betonové koncem května na ul.
Hraničky, v červnu a červenci na Osadě míru
objekt kasáren na Janové předán ze správy MNO do správy Okresního úřadu Opava, ten
jej pronajal opavské firmě Remark, s.r.o.
pět veřejných budek telefonních stanic postavil SPT Telecom
pro účely úřadu měst. obvodu zakoupeno osobní vozidlo

Telefonizace:
SPT Telecom zprovoznila v Polance 210 nových telefonních linek. Jen setos stála tato
akce 2,4 mil. Kč.
Pracovní skupina zaměstnanců úřadu vedená Zdeňkem Kocurem přispěla ke zvelebení obce
řadou drobnějších prací jako jsou například obnova značení ulic, oprava a výměna dopravních
značek na místních komunikacích, opravy propadlých kanálů, opravy autobusových zastávek
aj.

12. DOMY A BYTY
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Situace byla podrobněji popsána v r. 1994.
V letošním roce byl dostavěn a otevřen Lázeňský dům adaptovaný z původní mateřské školy
čp. 863 na ul. 1. května. Byl otevřen 17. března, po necelém roce a půl od zahájení přestavby.
Investorem a majitelem této stavby je firma LOCOATELIER. Stavbu prováděl Bytostav, a.s.
Polanka n/O. tak získala krásnou moderní budovu, dominantu této části obce.
V přízemí je denní bufet a služebna městské policie, v prvním patře pěkná restaurace
s moderní kuchyní a banketní místností, v masardovém podkroví jsou apartmány pro hotelové
ubytování.
Počet popisných čísel k 31. prosinci 1995 je 1187.
Letos byla vydána dvě stavební povolení a jedna žádost. Několik rodinných domků
bylo kolaudováno včetně tří řadových domků na Janové.
Změny užívání se týkají čp. 58 na hospodářskou budovu a čp. 136 na stavebniny. U
čp. 154 (občan Buchvaldek, naproti požární zbrojnice) jde o vleklou demolici. Čp. 476 –
bývalá cihelna (obytná část) na ulici Janovská je vlastnictvím ÚMOb.

13. ŠKOLY
Mateřská škola, Malostranská 124
K 1.září 1995 bylo v šesti třídách MŠ zapsáno 150 dětí. Škola má 12 pedagogických
pracovníků – učitelek, 4 správní zaměstnance, v topné sezóně přibudou 4 topiči. Ředitelkou
školy je Pavla Nevímová.
Školní jídelna při MŠ má 5 kuchařek, vedoucí jídelny je Jana Sojková. ŠJ při MŠ
připravuje denně kolem 179 obědů a svačinek, z toho 28 pro zaměstnance a cizí stráníky.
Předsedkyně Rady rodičů je Elen Kubicová. Rada rodičů pořádala spolu s ředitelstvím
MŠ dětský maškarní ples 4. února v sále Dělnického domu. Ke Dni dětí byl pořádán Den plný
her a soutěží, pak večer plný překvapení – poprvé zůstaly děti s učitelkami a personálem na
noc v mateřské škole. MŠ získala dar – dětskou sedací soupravu od firmy RYKO a
Pohostinství u hřiště. Občerstvení bylo darem Jiřího Bílého z Dělnického domu.
Základní škola, H. Salichové 816
Ředitelkou školy je Irena Kudelová, zástupkyní řed. Marie Riedlová, obě dojíždějí
z Klimkovic.
U příležitosti 100. výročí narození akademické malířky a spisovatelky Heleny
Salichové (25. dubna) předal starosta Polanky do rukou ředitelky školy jmenovací dekret
ministerstva školství, kultury a tělovýchovy, kterým se propůjčuje škole čestný název
Základní škola Heleny Salichové.
25.dubna se konal Den otevřených dveří v nové škole, současně malá výstava děl a
obrazů Heleny Salichové.
V červnu opustili školu poslední osmáci, od září byla opět zřízena devátá třída.
V červenci byl v areálu školní družiny pořádán letní proázdninový tábor mentálně
retardovaných dětí. Organizoval jej Oblastní spolek Červeného kříže. V první polovině
července zde bylo 3 dětí, ve druhé polovině 40 dětí.
V červnu byl dokončen kurs společenského tance pro žáky osmých tříd.
Od 1. září 1995 nastoupilo do 15 tříd 321 žáků, z toho na 1. stupni 171. Chlapců je
185, dívek 136. Žáci 1. a 2. tříd se učí v budově B – ve staré škole, ul. 1. května 330.
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Při škole pracují dvě oddělení školní družiny, v nich je zapsáno 40 dětí, které mohou
využívat speciální kroužky, a to sportovní a jazykové.
V obou budovách ZŠ pracuje celkem 23 pedagogických a 10 správních zaměstnanců.
7. listopadu odletělo na výměnný pobyt šest žáků ZŠ do anglického WREXHAMU.
Návštěvu oplatí 6 anglických dětí v únoru příštího roku.
24. listopadu proběhla oslava 180 let školství v Polance – viz kapitola Kultura a
osvěta.
Škola letos nasbírala 4188 kg starého papíru.
Školní jídelna při ZŠ, jejíž vedoucí je Marie Charvátová, má šest pracovnic. Uvaří
denně v průměru 372 obědů, z toho 132 pro zaměstnance školy i pro naše občany, kteří se tu
mohou stravovat.
Základní umělecká škola, ul. 1. května 330
Škola je nadále umístěna v celém přízemí staré školy.
Ředitelkou školy je Jitka Malíková, zástupkyní řed. Mgr. Ludmila Stará.
1. září 1995 má ZUŠ 139 místních žáků. V hudebním oboru je 100 dětí, ve výtvarném
16 a v tanečním oboru 23 dětí.
Podle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je měsíční školné vyšší: u
hudebního oboru 210 Kč, tanečního 130 Kč a výtvarného 160 Kč. Zastupitelstvo přispívá
částkou 30 tisíc Kč pro nový školní rok.
Ve škole vyučuje 9 interních učitelů, 1 externí učitel a tři učitelé z řad důchodců.
U příležitosti oslav 180 let školství v Polance v pátek 24. listopadu 1995 (viz Kultura a
osvěta) se konal též slavnostní koncert žáků ZUŠ. Při této příležitosti převzala ředitelka školy
z rukou starosty Přemysla Kaspříka čestný název Základní umělecká škola Heleny Salichové,
propůjčený škole ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy.
Škola uspořádala řadu koncertů pro veřejnost, předehrávky žáků, absolventské
koncerty, výstavy. Mimořádnou odezvu měl opět koncert rodičů a dětí a žákovský koncert
v lázních na Hýlově.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
je stále v areálu kina na Janovské ulici. Vedoucí je Milada Horáčková z Poruby. Knihovna
půjčuje dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Má stále kolem 500 čtenářů, z toho 230 do 15
let.
V březnu – Měsíci knihy – navštívilo knihovnu 15 tříd základní školy v Polance. Pro
čtenáře 2.-5. tříd uspořádala knihovnice soutěž Čtenářská abeceda, zúčastnilo se jí 50 dětí.
Vrcholem byl Den čtenářů 27. března. Knihovna byla vyzdobena výkresy dětí.
V listopadu 1995 proběhla v knihovně hra pro mládež – knihovnické BINGO.
Kino
hraje v úterý a v neděli. Zdejší kino nepatří pod správu ostravských kin, ale je zařízením
Úřadu městského obvodu v Polance n.O. V roce 1995 navštívilo kino 3052 diváků, tržba
činila 54.008 Kč. Obětavým vedoucím kina je nadále Zdeněk Vavroš.
Spolky a zájmová sdružení
vyvíjejí svou činnost v obvyklém rozsahu.

11/20

1995

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
má kolem 100 členů. V čele SDH je starost. Tuto funkci vykonává Oldřich Šuléř. Dále při
SDH pracuje vyškolená zásahová jednotka, jejím velitelem je Stanislav Výtisk.
V rámci požární prevence provádějí členové SDH preventivní požární prohlídky
rodinných domů a budov.
Dechová hudba
měla v tomto roce 30 aktivních členů. Zřizovatelem hudby je Úřad městského obvodu
Polanka n/O.. Kapelníkem je nadále Jiří Adamec, uměleckým vedoucím Jaroslav Král.
Dechový orchestr zkouší pravidelně jednou týdně po celý rok v malém sále u Friedlů.
Uspořádal dva samostatné koncerty v březnu a prosinci. Dvakrát vystoupil v lázních na
Hýlově, jednou na přehlídce dechových hudeb v Bílovci. Hrál na místních oslavách 100.
výročí narození Heleny Salichové, 50. výročí osvobození Polanky a Svinova, tradiční májový
budíček v Polance, podílel se na účinkování při České vánoční mši Antonína Hradila a na
jiných akcích. Kromě toho hrál na 37 pohřbech v Polance a na 26 pohřbech v okolí (Paskov,
Krmelín, Hrabová, St. Bělá, Hrabůvka, Stará Ves n.Ondř., Rychvald, Klimkovice).
Hrál též na hřišti Baníku na Bazalech, na krmáš v chrámu sv. Anny, krmášový koncert
aj.
Z ostatních souborů
mají pravidelnou činnost Polanští písničkáři s uměl. vedoucí Ivanou Neuwirthovou a org.
vedoucím Zdeňkem Vavrošem. Vystupují na setkáních jubilantů a jiných akcích v Polance a
okolí.
V plesové sezóně hrává menší orchestr Roberta Dobeše.
Příznivci folkové a folkrockové hudby pořádají každoročně před Vánocemi v kině
Polanský session – vystoupení mladých kytaristů, zpěváků a hráčů na různé nástroje.
Organizátorem této akce je Jiří Dybal.
Značný podíl na kulturním a hudebním životě v Polance má bezesporu Základní
umělecká škola se spoustou vystoupení pro veřejnost. Komorní koncerty pořádá škola ve
svém sále, větší akce v sále kina v Polance. Též využívá možností vystoupit v lázních –
sanatoriích v Klimkovicích-Hýlově.
Při chrámu sv. Anny je ženský pěvecký sbor (vede jej Marie Krejčí), který doplněn
několika muži nacvičil letos Českou vánoční mši Antonína Hradila a spolu s hudebníky ji
provedl koncertně v Husově sboru v Polance 17. prosince a pak na půlnoční vánoční mši
v chrámu sv. Anny 24. prosince. Dirigoval učitel ZUŠ Miloslav Szott.
V obdobném rozsahu jako v předcházejících letech pracuje v Polance základní
organizace Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Českého svazu chovatelů,
Junák, a kluby důchodců:
v Polance, na Janové, při Družstvu vlastníků, při základní škole a Svaz zdravotně
postižených.
V Polance dále vyvíjejí činnost: Myslivecké sdružení Poodří, místní organizace
Českého rybářského svazu, Kynologický kroužek, Letečtí modeláři, místní skupina Českého
červeného kříže, Junák, základní organizace Českého svazu chovatelů a zahrádkáři.

Větší kulturní akce:
- Plesová sezóna: plesy různých organizací v Dělnickém domě včetně Pochování basy
(leden, únor).
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Populární lidový vypravěč Ujo Ander z Košic v pořadu „Erža, Piťo a já“, v sále kina 24.
března.
- Velikonoční výstava v sále ZUŠ, 1. a 2. dubna. Připravily Jarmila Chocholatá a Šárka
Struhalová.
- Jarní koncert dechové hudby z Polanky, 4. března v sále kina. Uvedeny tři novinky –
skladby Jaroslava krále o Polance (polka Polančanka, valčík Údolí Polančice, písnička
Synci z Polanky).
- Sejdeme se při dechovce, 11. března v malém sále u kina (s tancem).
- Oslavy 100. výročí narození Heleny Salichové:
Výstava obrazů H. Salichové 22. 4. v sále ZUŠ
V neděli 23. 4. odpoledne oslava v sále kina v Polance. Hrála dechová hudba z Polanky,
Slezská hymna, pásmo o životě a díle H. Salichové s písněmi z jejích sbírek (žáci ZŠ), ženský
pěvecký sbor ze Svinova s dirigentem Dobroslavem Lidmilou, herečka Naďa Letenská,
Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové z Poruby, projev Emila Přikryla, znalce díla H.
Salichové. Přítomen též akad. sochař Miroslav Rybička, autor náhrobku a busty u pamětní
desky H. Salichové, hudebník a folklorista Jaromír Dadák z Prahy, Dr. Antonín Satke za
Matice slezské aj.
- Oslavy 50. výročí ukončení druhé světové války a osvobození Polanky v neděli 30. dubna
1995 před obecním úřadem v Polance. Státní hymna (dechová hudba), projev starosty
Přemysla Kaspříka, pozdrav starosty družební slovenské obce Zliechov Antona Múdrého,
položení věnců k pomníku padlých před Obecním domem (zástupci organizací a spolků),
vzpomínky bývalé učitelky a kronikářky Jiřiny Dobešové. Velmi hodnotná akce, ale
poměrně malá účast občanů (kolem 60).
- Dětský den v neděli 4. června v areálu fotbalového hřiště u nové školy. Pořádal Fotbalový
klub SK Polanka. Dechová hudba, soutěže a hry dětí. Na programu se podíleli např.
hasiči, obec sokolská, jezdecký klub při DV, letečtí modeláři, Auto Heller a další.
Vrcholem byla letecká akrobacie letadla Zlín 142.
- Polanský krmáš v neděli 23. července. Kromě obvyklých atrakcí (kolotoče, houpačky,
zábavná zařízení) se konaly i jezdecké závody v areálu u bývalého zámku – Cena Anny.
Pořádala je firma CASIN ve spolupráci s jezdeckým oddílem při Družstvu vlastníků.
Chovatelé připravili celodenní výstavu drobného zvířectva ve svém areálu vedle hostince
U Dluhošů.
- Podlužácká dechovka BOJANÉ, známá z rozhlasu, televize a gramodesek, vystoupila 22.
září v místním kině s velmi kvalitním programem. Hudbu vedl kapelník Štěpán Esterka.
Sál kina nebyl zcela zaplněn.
- Odhalení pamětní desky na domě, kde Helena Salichová prožila 46 let plodného života, se
konalo v sobotu 30. září 1995. Malá slavnost proběhla u domu č. 732 na ulici Heleny
Salichové. V sále ZŠ byla výstava obrazů žáků a pokračovatelů H.S. Vystavovali akad.
malíř Josef Treuchel, Karel Štětkář, Emil Přikryl, MUDr. Ota Krygel a ing. Aleš
Kalivoda.
- Oslava 180 let školství v Polance proběhla koncem listopadu 1995. V pátek 24.11. se
konala oslava ve staré škole. Byli pozváni učitelé, kteří v Polance učili. Přijelo 98 hostů,
proběhlo slavnostní odpoledne. Hlavní projev přednesla ředitelka ZŠ Irena Kudelová.
Proběhl koncert žáků ZUŠ, starosta Polanky n.O. Přemysl Kaspřík předal ředitelce ZUŠ
Jitce Malíkové čestný název školy „Základní umělecká škola Heleny Salichové“,
propůjčený ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy. Účastníci si pak prohlédli
výstavu fotografií a dokumentů Historie školství v Polance. Závěr akce se konal
v podvečerních hodinách v nové škole a ve školní jídelně.
U této příležitosti byla vydána brožura 180 let školství v Polance, kterou napsal
PhDr.Svatomír Černín.
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Předvánoční koncert dechové hudby z Polanky v sobotu 9. prosince v sále kina. Na
koncertě byly tři původní skladby o Polance s hudbou a textem Jaroslava Krále (polka
Polančanka, valčíková píseň Údolí Polančice a písnička v nářečí Synci z Polanky).
Uvedena též Serenáda pro křídlovku věnovaná bývalému kapelníkovi Vladimíru Figalovi.
Vánoční show 95 proběhla 15. prosince v sále kina. Zábavné odpoledne plné her, soutěží a
písniček pro děti. Moderátor Petr Salava si jako hosty pozval populární umělce Leška
Semelku, Martina Tankweye a Pavola Haberu.

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Hlavním střediskem tělovýchovy a sportu v Polance je stále Dělnický dům na ul.
Hraničky. I letos v něm v lednu a únoru probíhaly plesy, po zbytek roku tělocvičná činnost
stejná nebo obdobná jako v předcházejících letech.
Připravují se však změny v majetkoprávních vztazích, protože bývalí členové Dělnické
tělocvičné jednoty (DTJ), které Dělnický dům původně patřil a která si jej v letech 1929-30
vlastními silami postavila, znovu založili Dělnickou tělocvičnou jednotu v Polance a usilují o
to, aby jim byl Dělnický dům v rámci restitučních zákonů vrácen. Hlavním motivem jejich
úsilí je, aby dosavadní tělocvičná činnost zůstala v plné míře zachována, aby majetek zůstal
v Polance. Mohlo by se totiž stát, že by majetek získaly v zestituci jiné, vyšší orgány DTJ a ty
by s ním nemusely naložit tak, aby to vyhovovalo místní tělovýchově. V rámci zdravého
patriotismu je to úsilí logické.
V tomto roce spravovala celý areál Dělnického domu Tělovýchovná jednota Sokol
v Polance, stejně jako v předcházejících letech.
Ta má stále kolem 400 členů. Činnost celé jednoty řídil 15 členný výbor, jehož
předsedou byl Vladislav Dobeš.
Protože se v posledních letech obnovila činnost původního Sokola (někdy označovaná
jako ČOS – Československá obec sokolská), vznikla tak situace, že máme v Polance Sokoly
dva. V názvu se liší jen tím, že v Dělnickém domě sídlí „tělovýchovná“ jednota, zatímco
staronová jednota (ČOS) je „tělocvičná“.
Všechny soutěže a akce v Dělnickém domě jsou beze změn, pod hlavičkou TJ Sokol.
Tělocvičná jednota Sokol – ČOS
soustřeďuje svou činnost v areálu Sokolské louky pod zámkem, kde je čilý stavební
ruch. Staví se nová Sokolovna. Malá, ale naše – říkají Sokoli. Provádí se povrchová úprava
hřiště a asanace celého prostředí. Sokol se potýká s nedostatkem finančních prostředků, ale
nadšení je velké. Členové se hlásí k Tyršovu a Fügnerovu odkazu. Sokol zahajuje pravidelné
rehabilitační cvičení pro děti s poruchami pohybového ústrojí pod odborným vedením. Žáci a
dorost se úspěšně zúčastnili orientačního běhu v Nové Bělé v tělocvičně školy.
Starostou Sokola je Vítězslav Sýkora, nar. 1921, ul. H. Salichové 834.
Jednota Orel
žáci Orla jsou nadále úspěšní v recitačních soutěžích. Jednota nemá vlastní tělocvičnu,
žáci cvičí v nové škole. V čele Orla jsou Richard Monar a Alois Neisar.
Fotbalový klub SK Polanka
již třetím rokem pracuje jako samostatný subjekt, nepatří pod žádnou tělovýchovnou
organizaci. Působí v areálu hřiště u nové školy na Zámecké.
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Předsedou klubu je ing. Vlastimil Vozník. A mužstvo hraje I.A třídu.

Jezdecký oddíl při DV
pořádal letos dva závody, oba v areálu střediska „Zámek“.
- v době polanského krmáše 23. 7. se konaly jezdecké závody „Cena Anny“, letos již 5.
ročník,
- 14. 10. závody jako veřejný trénink. Tajemnicí závodů byla Božena Ivančinová.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Ve zdravotnickém středisku v Polance (bývalé učitelské byty na ul. 1. května 545)
pracují nadále tři lékaři:
MUDr. Zdeněk Strakoš, praktický lékař,
MUDr. Hana Nencková, dětská lékařka
MUDr. Zdeněk Baran, zubní lékař.
Od roku 1993 jsou všichni soukromými lékaři. MUDr. Karel Zezula, zubní lékař,
ordinuje v objektu Družstva vlastníků na Osadě míru.
Dětskými sestrami jsou Jarmila Štulová, Božena Moravcová ( u dětské lékařky) a
Reneta Petrušková (u zubního lékaře).
Český červený kříž
místní skupina, má přes 100 členů, předsedou je Miroslav Berger. Mezi 65 dárci krve,
kteří v červnu převzali z rukou primátora Ostravy Zlatou plaketu Jana Jánského, byli i dva
naši spoluobčané: Zdeněk Strakoš a Ivo Výtisk. Oblastní spolek Červeného kříže ji uděluje za
40 bezplatných odběrů krve.
Drogy se ve společnosti zejména mladých lidí objevují čím dál častěji, v Polance
zatím konkrétní případy nejsou známy.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální záležitosti zdejšího úřadu vede Zdeňka Svobodová, předsedkyní komise
sociální a zdravotní je Leonie Adámková.
Občané byli upozorněni v Polanském zpravodaji na nový systém sociální podpory,
který vstoupí v platnost od 1. ledna 1996. Dávky budou poskytovány prostřednictvím
Magistrátu města Ostravy se sídlem na ul. Husova č. 7. Od prosince 1995 jsou v provozu
kontaktní místa, pro občany Polanky n.O. ve Svinově na ul. Peterkova č. 369 (u nádraží).
U dávek poskytovaných v závislosti na příjmu ( přídavek na dítě, sociální příplatek,
příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu) se budou zjišťovat příjmy za předcházející
kalendářní rok.
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18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
působí ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Správcem farnosti je P. Jaroslav
Bárta.
Kromě běžných bohoslužeb jsou slavnostnější mše konány o Velikonocích a Vánocích
a dále v poutní den kolem svátku sv. Anny, jíž je chrám zasvěcen (26. července). Letos opět
hrála i dechová hudba, o Vánocích byla 24. prosince na „půlnoční“ provedena Česká vánoční
mše Antonína Hradila s pěveckým sborem vedeným Marií Krejčí, varhanami (ing. Pavek
Král) a orchestrem místních hudebníků řízeným Miloslavem Szottem.
Katolických pohřbů bylo letos 22, z toho bylo 7 obřadů konáno přímo v kostele.
30. dubna u příležitosti 50. výročí ukončení II. světové války byla sloužena mše za
oběti války.
V květnu proběhla oprava soustrojí věžních hodin včetně nátěru číselníku.
Církev československá husitská
koná každou neděli své bohoslužby v Husově sboru. Farář Milan Gebčinský dojíždí ze Staré
Bělé.
Církevních pohřbů měla letos tato církev celkem 8, z toho dva byly přímo z Husova
sboru.
6. července se opět konaly Husovy oslavy. Po krátké bohoslužbě v Husově sboru se
konal průvod od pomníku před Obecním domem po ulici J. Krejčího a L. Janáčka nahoru
k bývalé pískovně, kde byla tradičně zapálena hranice. Hrála místní dechová hudba, projev
měl farář Milan Gebčinský. Účast občanů byla poměrně malá, jen kolem 60.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Ke vloupání do školní jídelny došlo 11. února. Tři lupiči naložili potraviny v hodnotě
24 tisíc Kč do nákladní „dvanáctsettrojky“ a odjížděli na Slezskou Ostravu. Za Přívozem
praskla poloosa. Při překládání zboží na druhé auto je překvapili místní policisté. Zboží bylo
vráceno do školní jídelny.
Černou skvrnou oslav 50. výročí osvobození obce bylo vandalství barbarů, kteří přes
noc na 1. května rozházeli položené věnce u pomníku a z věnce zastupitelstva obvodu ukradli
trikolorové stuhy včetně osmnácti živých květů. Objevuje se i vandalismus, např. na hřbitově.
Městská policie
Služebna Městské policie byla v Polance zřízena od 27. dubna 1995 a to v budově
nového lázeňského domu na křižovatce ulic 1. května a Hraničky. Působí zde 8 strážníků,
velitelem je Mgr. Milan Tuhovčák.
V období od května do září byly zadrženy 3 osoby při trestném činu, bylo zajištěno 12
míst trestného činu, na policii ČR bylo předvedeno 5 osob, uděleno 5 blokových pokut aj.
Policie má službu 24 hod. denně, slouží vždy 2 strážníci.
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20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K výraznému zlepšení stavu ovzduší přispělo dokončení II. etapy plynofikace obce.
Letos bylo napojeno dalších 129 rodin na vytápění zemním plynem, ke konci listopadu je
napojeno již 265 rodinných domků, také budova základní školy, školní družiny, pohostinství
U Friedlů a U Dluhošů. (viz kapitola Výstavba a zvelebení obce). Prakticky je na zemní plyn
napojena celá Zámecká a Osada míru.
Místní radnice vyzývá občany k dodržování zákazu spalování zahradního odpadu na
zahradách či v kotlích ústředního topení, zvláště v podzimním období.
Radní Vladimír Novotný upozorňuje občany v Polanském zpravodaji na možnost
vytápění rodinných domů zkapalněným plynem, zejména pro oblasti, kde není možnost zavést
zemní plyn. Zkapalněný propan je na požádání rozvážen autocisternami a plněn do tlakových
zásobníků. Někteří občané si takové zásobníky pořídili (Jiří Theimer, Josef Berger aj.).
I když pravidelný odvoz domovního odpadu zajišťuje firma OZO podle přání občanů,
rostou černé skládky popela, umělých hmot, železa, autobaterií, skla. Hromady jsou v polích,
v lese, okolo cest, na mezích, na březích potoka a rybníků. Likvidace černé skládky na ul.
Janovská v březnu stála obec 14 tis. Kč. Roste černá skládka na Přemyšově.
V dubnu, před velikonočními svátky, nechala radnice přistavit na šesti místech obce
velkoobjemové kontejnery, aby se občané mohli zbavit odpadů, které nelze uložit do
popelnic. Celá akce stála 16 tis. Kč, ale občané jí zcela nevyužili.
Černá skládka je i za vlakovou zastávkou v CHKO Poodří. Někdo vysypal v říjnu
eternitový odpad do vyčištěného melioračního příkopu v polích na ulici K vydralinám
směrem k Jistebníku, jiný uložil autopneumatiky do hřbitovního kontejneru. Bývají
zneužívány i koše na autobusových zastávkách. To jsou příklady neodpovědného přístupu
některých občanů k životnímu prostředí v naší obci.
V PZ je kritizována neúcta ke starším občanům, ale také televize, jejíž pořady jsou
doslova návodem k agresivitě, násilí a vraždění. To pak plodí i projevy vandalismu – např.
poničení keramických váz na hřbitově, ničení stromů a zeleně apod.
CHKO Poodří začíná plnit svou funkci klidové oblasti. Součástí honitby je národní
přírodní rezervace Polanská niva, v jejím lužním lese se na čas usídlili dva jeleni.
V katastru Polanky se však objevil bolševník velkolepý, asi 3m vysoký. Čtyři
exempláře se objevily na pravém břehu Polančice u Polního rybníka. Listy má 130 cm, květy
v průměru 60 cm. Rostlina pochází z Kavkazu. Díky své vitalitě dovede zahlušit okolní
vegetaci. Její šťávy jsou jedovaté a způsobují popáleniny kůže. Likvidaci provedli fyzicky
pracovníci místní údržby a chemicky zaměstnanci fy Biochemie, s.r.o.
Trasa dálnice D 47 navrhovaná původně přes střed Polanky nebude dále již sledována.
Ministerstvo životního prostředí ČR navrhuje podle Zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí dvě trasy, z nichž jedna by měla vést částečně přes Janovou a naše území by
opouštěla na hranici katastrů Klimkovic a Polanky n.O. poblíž hospody Verdun. Druhá
varianta by měla být vedena severně mezi Klimkovicemi a lázněmi na Hýlově. Koncem
prosince byla dokumentace k nahlédnutí na místní radnici.

21. POČASÍ
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Od 3.1. sněžení, teploty pod nulou. 8.1. smog, 15.1. mráz –12 st.C, 17.1.
jinovatka, 18.1. bylo ráno –12 st.C. Obleva a silnější vítr – 22.1. pak kolem
nuly.
1.2. dopoledne vítr, 4.2. večer déšť. Nový sníh od 9.2. V polovině února kolem
+10 st.C, konec února bez sněhu. 28.2. silný jižní vítr.
Začátkem března kolem +5 st.C, nový sníh 5. a 14. 3. 18.3. vítr. První jarní den
sněžení, sněhové přeháňky, teploty kolem +5 st.C. Od 24.3. tepleji. 30.3. celý
den sněžilo.
1.4. občas déšť, 3.4. již kolem 17 st.C 9. a 13. dubna poletuje sníh, aprílové
počasí. Oteplení od 19.4., 22. 4. teplota +26 st.C, vedro. 26.4. déšť
6.5. silný déšť, též 9.5. Průměrné počasí, 18.5. již 20 st.C, od 19. do 21.5 déšť.
Konec měsíce přinesl pěkné počasí, 27.5. bylo odpoledne +29 st.C, poslední tři
květnové dny bylo kolem 28 st.C, vedro a dusno.
3.6. se ochladilo na 12 st.C. 9.6. bouřka a déšť, přeháňky do 13.6., pak pěkné
dny, 24.6. vedro +28 st.C. 26.6. celý den pršelo, teplota kolem +10 st.C.
Poslední tři dny pěkně, teploty až 28 st.C.
První tři dny vedra, 4.7. déšť, ochlazení, od 8.7. opět vedra až do 22.7.
(nejtepleji 10.7. +30 st.C, 22.7. bylo +31 st.C). O krmášové neděli 23.7. však
bylo zataženo, slabě mrholilo. Vedra opět přišla od 26.7. (+30st.C) až do konce
měsíce.
2.8. byla ráno bouřka a slabý déšť, pak stále pěkně. 7.8. bylo odpoledne +30
st.C, 8.8. dopoledne dosti silný déšť. 11. a 12.8. bylo +28 st.C, 15.8. ráno a
dopoledne déšť. Další dny kolem +24 st.C, 20.8. k večeru prudký déšť.
Koncem měsíce pěkně, jen 25.8. pršelo večer, též 27.8. Pak pršelo téměř denně
až do 4.9. včetně.
Od 5.9. jasno až polojasno, teploty kolem 20 až 22 st.C, od 12.9. oteplování,
13.9. již 26,5 st.C. 14.9. déšť do 16.9., kdy bylo hnusné počasí. Pak opět pěkně,
pršelo 20. a 21.9., též 23. a 27.9. Ochladilo se 28.9. na 12 st.C.
1.10. ráno je +2 st.C, odpoledne +14 st.C. 3.10. oteplení na 18 st.C, v dalších
dnech až na 22 st.C, pěkné počasí se udrželo až do 14.10. Od 15.10. ochlazení
na 12 st.C, 16.10. byla večer silná mlha, 18.10. dopoledne vítr. První mráz (-2
st.C) přišel 23.10. Do konce měsíce bylo mírně nad nulou, 30. a 31.10. bylo
odpoledne +10 st.C
1.11. večer pršelo, též 2.11. ráno. Od 3.11. již kolem 0 st.C, 4.11 – 1 st.C, celý
den sněžilo, občasné sněžení i 5. a 6.11., 7.11. obleva, 8.11. sněhové přeháňky
a 17.11. přišlo ochlazení a sněžení, teplota je +1 st.C. 22.11. bylo ráno –10
st.C, přes den –4 st.C. Koncem měsíce nepříjemné počasí, mírně nad nulou,
29.11. smog.
chladno, mlhavo, smog, 3.12 nový sníh. Od 5.12. ranní teploty kolem –6 st.C,
oblačno, leží sníh. 12.12. sněžení, leží asi 10 cm sněhu. 17.12. ráno –9,5 st.C,
20.12. sněžení, 23.12. přišla obleva. Sníh téměř zmizel, ale 24.12. znovu
sněžilo. Vánoce na sněhu, kolem 0. Po svátcích mrazy –6, -8, -12, -14 st.C, -15
st.C (30.12.).

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
01.01. Velký ohňostroj na parkovišti u nákupního střediska
05.01. Pohřeb významného hudebníka Františka Vyležíka
08.01. Smog, na Ostravsku vyhlášena regulační opatření
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10.01. V kostele sv. Anny vánoční koncert dětského pěv. sboru ze Svinova a ženského sboru
ze Svinova, velká návštěvnost
21.01. Myslivecký ples v Dělnickém domě
27.01. 2. obecní ples v sále Družstva vlastníků
Házenkářský ples v Dělnickém domě
04.02. Maškarní ples mateřské školy v Dělnickém domě
V plesové sezóně též další plesy většinou v Dělnickém domě, některé v sobotu,
některé i v pátek
12.02. Dechová hudba poprvé vystoupila na samostatném koncertě v lázních na Hýlově
01.03. Na dolní Polance se klade potrubí páteřní kanalizace, rozkopaná cesta, dopravní
omezení
04.03. Koncert dechové hudby v kině, premiéra tří písní o Polance
11.03. Zábavný pořad Sejdeme se při dechovce, malý sál u kina
15.03. 85. výročí narození Jiřího Krále, položení kytice u desky na Janové
17.03. Slavnostní otevření nového Lázeňského domu v Polance
18.03. Tradiční vyhrávání Josefům, malá dechová hudba
23.03. Natáčení besedy o Heleně Salichové na obecním úřadě pro rozhlasovou stanici
Ostrava s redaktorkou Marií Dlabalovou
24.03. V kině vystoupení slovenského vypravěče – Ujo Ander z Košic
26.03. Zaveden letní čas (posun o hodinu dopředu). Zemřel Zdeněk Kotala,
býv.místopředseda MNV
29.03. Koncert učitelů ZUŠ – populární skladby, v sále ZUŠ
01.04. Velikonoční výstava v sále ZUŠ
02.04. Opakování rozhlasového pořadu o Heleně Salichové v cyklu Toulky Moravou, na
stanici Ostrava, též 4.4.: „Polanka Heleny Salichové“
04.04. První čáp přiletěl do Polanky
21.04. V nové škole dvakrát provedeno pásno s písněmi o Heleně Salichové ke 100. výročí
narození, o H. Salichové hovořil J.Král
23.04. Oslava 100. narozenin Heleny Salichové v sále kina, účinkovali: dechová hudba, žáci
ZŠ Polanka n.O., ženský pěv. sbor Svinov, Slezský soubor písní a tanců H. Salichové,
projev Emil Přikryl
Základní škola Heleny Salichové získala tento čestný titul. Výstava obrazů H.
Salichové v sále ZUŠ – vernisáž 22.4. Ostravský rozhlas vysílal besedu o H. Salichové
natočenou 23.3.
25.04. Beseda kronikáře J. Krále se žáky o H. Salichové (stará škola)
27.04. Na zastávce autobusu Polanka-střed je nová čekárna (sklo, oblouková střecha)
28.04. Ve Večerníku moravskoslezském v Ostravě vyšel článek o H.Salichové – Jaká byla.
Byl však pojat bulvárně a zkresleně.
30.04. Oslava 50. výročí ukončení II. světové války v 10 H. před obecním úřadem, položení
věnců, dech. hudba, projev starosty a Jiř. Dobešové. Účast jen kolem 60 občanů. Na
hřišti u nové školy ohňostroj ve 21:30h
01.05. Májový budíček dechové hudby (Osada míru, Zámecká)
10.05. Koncert Rodiče a děti v sále ZUŠ
20.05. Horolezci natírají ciferník a číslice na věži kostela sv.Anny
28.05. Nová autobusová linka č. 64 přes Janovou na Hýlov (Sanatoria)
01.06. Změna zastávek na točně na ul. Hraničky (výměna směrů)
04.05. Dětský den na hřišti u nové školy, letecká akrobacie
05.06. Zemřela Jarmila Bergrová, bývalá vedoucí knihovny
30.06. U polního rybníka roste bolševník. Na Malostranské ulici je položen základ nového
mostu
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03.07. Začíná gen. oprava silnice na dolní Polance od kopce po křižovatku se Svinov. ulicí,
výluka a změna autob.linky č.46
06.07. Husovy oslavy, v 18h průvod k pískovně, pálení hranice
12.07. Zemřel Jan Sekera, býv. zástupce řed. ZŠ, pak ředitel ZŠ v Klimkovicích
23.07. Krmáš v Polance, nepříznivé počasí, déšť. Atrakce – autodrom, labutě, vlnová dráha,
centrifuga – na býv. zastávce Hor. Polanka, houpačky, střelnice, šikmá dráha, malý
kolotoč aj. Výstava drobného zvířectva u Dluhošů. Jezdecký oddíl – Cena Anny. Trať
autobusové linky č. 46 vede opět přes dolní Polanku.
27.07. V Odře se utopil třicetiletý Dušan David
01.08. Schůzka výboru DTJ v Dělnickém domě, jednání o obnovení činnosti
02.08. Společná schůze TJ Sokol a zástupců DTJ, řídil Vladislav Dobeš
03.08. Při eskortě uprchl nebezpečný vězeň – vrah Ladislav Winkelbauer, bezpečnostní
opatření a kontroly na silnicích. Autobus jezdí po původní trase na dol. Polance, cesta
pod kopcem se dokončuje.
20.08. Přehlídka dechových hudeb v Klimkovicích – 5 hudeb, též naše DH
27.08. Přistál vrtulník letecké záchranné služby, úraz Petra Uhlíře (pád ze stromu)
01.09. Začala jezdit nová autobusová linka č. 59 z Polanky do Vítkovic přes Starou Bělou
16.09. Na úřadě jsou vystaveny barevné letecké snímky Polanky (velkých rozměrů) pořízené
letošního roku
19.09. Most přes Polančici na Malostranské ul. je již v provozu
22.09. Vystoupení známé slovácké dechovky Bojané v sále kina
Konec září – návštěva 40 německých občanů z vesnice Borhow (hasiči)
23.09. konec letního času
30.09. Setkání jubilantů – 70, 75 let – u Friedlů. Odhalení pamětní desky na domě H.
Salichové (čp. 732)
01.10.Vsyp obsahu uren na vsypové loučce na hřbitově (6 uren)
05.10. Zhotovuje se nový chodník na křižovatce ulic Janovská a J.Šámala
11.10. Vpuštěn plyn do potrubí na Osadě míru (II.etapa plynofikace)
12.10. Na hřbitově je v provozu nové osvětlení
20.09. Ve staré škole se konala burza dětského zimního oblečení
25.10. Obecní oslava 28.října v kině, zajistila TJ Sokol-ČOS, vystoupili Polanští písničkáři
31.10. Schůzka letopisecké komise v úřadovně starosty
01.11.Pohřeb nejstarší občanky Polanky Anastázie Poláškové (96 let)
11.11. Vzpomínkový večer na H. Salichovou na zámečku v Porubě (Slezský soubor písní a
tanců H. Salichové)
17.11. Beseda se žáky 3.tříd k historii Polanky (J.Král)
23.11. Koncert Rodiče a děti v ZUŠ, Koncert dechové hudby v lázních na hýlově
24.11. Oslavy 180 let školství v Polance
01.12. Porada obvodních kronikářů v AMO. Valná hromada Asociace sport pro všechnypřechod pod DTJ (v Děl. domě)
09.12. Předvánoční koncert dech. hudby v kině
13.12. Koncert žáků ZUŠ a orchestru Jindřicha Czerného, sál ZUŠ
14.12. Chřipková epidemie, školy mají volno
17.12. Koncert učitelů ZUŠ v Husově sboru, provedena též Česká vánoční mše A. Hradila
24.12. Ve 23h v kostele sv. Anny půlnoční mše, na ní provedena Česká vánoční mše
A.Hradila
31.12. Velký ohňostroj opět na parkovišti u nákupního střediska
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25. RŮZNÉ
-

-

Z českých programů televizního vysílání mají občané možnost sledovat ČT 1, ČT 2,
NOVA a PREMIÉRA
První čápi se letos objevili v naší obci již 4. dubna
Velmi vzácná volavka bílá byla spatřena na polních rybnících koncem září. Viděl ji a
vyfotografoval žák Zbyšek Černín.
Humanitární sběr šatstva, obuvi a potřeb pro domácnost probíhal téměř tři roky v rod.
domě manželů Stanovských, ul. 1.května 696. Akce, kterou pořádala Katolická charita,
skončila 29. května. Dary byly určeny nejen pro Bosnu, ale i pro potřebné občany v naší
vlasti.
Český rozhlas, stanice Ostrava, natočil ke 100. výročí narození H. Salichové besedu
s pamětníky, kteří znali H. Salichovou. Pořad trval asi 40 minut, natáčel se 23.3. v obřadní
síni radnice a byl vysílán 24.4. V pořadu hovořili: Jiřina Dobešová, Jan Sekera, Jarmila
Davidová, Danuše Veverková a Jaroslav Král. Redaktorkou rozhlasu byla Marie
Dlabalová.

