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2. KRONIKA
Porady obvodních kronikářů se letos nekonaly. V Archivu města Ostravy (AMO)
probíhala letos generální oprava budovy.
Letos vyšel 17. svazek Sborníku Ostrava (vydává AMO) a v něm článek o občanu
Polanky. Autorem odborné stati „Mjr. Jiří Král – muž na tříkorunové poštovní známce“ je
přední vojenský historik PhDr. Eduard Čejka. (Viz kapitola Politický a veřejný život.)
V Polanském zpravodaji publikoval kronikář v roce 1996 v rubrice „Ze stránek
kronik“ tyto příspěvky:
- 100 let pošty v Polance, 70 let od zavedení prvního telefonu do obce
- První elektřina v Polance, Sborník Ostrava o Polance
- Starostové Polanky
- Znovu o založení poštovního úřadu v Polance
- Místní peněžní ústavy
- Frankova kaple
- Ohlédnutí za výročími roku 1996
Kronikář korespondoval se Zemským archivem v Opavě (dr. Müller) ve věci upřesnění
roku vzniku pošty. (Viz kapitola Popis obvodu – pošta)
V červnu provázel fotografku Archivu města Ostravy Hanu Kunzovou při jejím
dokumentárním fotografování Polanky, opatřil texty ke snímkům.
Dále kronikář dělal výpisy ze starších dílů obecní kroniky a pomáhal studentům při
zpracování historických témat o Polance (Radek Přepiora, Vendula Slívová).

3. POPIS OBVODU
Polanka nad Odrou se Starou a Novou Bělou patří k obvodům s nejmenší hustotou
zalidnění. na 1 km2 u nás připadá 220 obyvatel. Nejhustěji jsou zalidněny obvody
Poruba, Jih a centrum města, kde dosahuje hustota obyvatel až 7000 občanů na 1 km2.
Mapa obvodu (plán města)
V roce 1996 vydal Úřad městského obvodu poprvé barevnou mapu Polanky nad
Odrou. Mapa má rozměry 59 x 42 cm, má vyznačeny hranice obvodu, v mapě jsou zobrazeny
významnější objekty obvodu. Na rubu mapy je stručná historie Polanky n. Odrou a stručný
popis obvodu. Je zde i seznam ulic a popisných čísel v jednotlivých ulicích. Zbytek plochy je
věnován reklamě místních firem a služeb (viz kapitola Služby a obchod).
Na lícní straně je barevně vyobrazen znak Polanky n.O. – v modrém poli anděl
s bílými křídly, v hnědém rouše, v pravé ruce ratolest se dvěma červenými květy, v pravé ruce
žluté váhy.
Údaje o obvodu:
V roce 1976 byla Polanka nad Odrou vyčleněna z okresu Nový Jičín a stala se
součástí města Ostravy jako část městského obvodu Ostrava – Poruba. Počínaje rokem 1991
je Polanka nad Odrou samostatným obvodem statutárního města Ostravy.
Svou rozlohou 17,3 km2 patří k největším obvodům a má dnes přes 4.100 obyvatel.
Jihovýchodní hranicí protéká řeka Odra, která je současně hranicí NPR Polanská Niva. Část
tohoto území je také začleněno do CHKO Poodří. Mimo krásné přírody lužních lesů,
množství rybníků, mnohých toků (Polančice, Mlýnka,...) a náhonů, se zde nacházejí čerpací
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stanice jodobromových vod, které zásobují nedaleká lázně v Klimkovicích na Hýlově. Tato
oblast je předurčena k rekreačnímu zázemí města Ostravy.

Poštovní úřad (nyní Pošta)
Polanka n/O. se připravovala, že letos oslaví 100. výročí zřízení poštovního úřadu
v obci, protože v I. díle obecní kroniky z roku 1925 zapsal kronikář Antonín Figala, že :
„Roku 1896 byl povolen ministerstvem pošt a telegrafů poštovní úřad. Úřadováním pověřena
Antonie Lepková z Brna. Poštovní úřad byl umístěn v domě Františka Nelhybla č.4.“ Pak
uvádí další vývoj činnosti poštovního úřadu.
Nynější starosta Přemysl Kaspřík začal uvažovat o vydání příležitostného poštovního
razítka „ 100 let pošty v Polance“. Aby zjistil bližší podrobnosti vzniku poštovního úřadu,
obrátil se kronikář J.Král na Zemský archiv v Opavě.
Dokumentace o poštovním úřadě je skutečně uložena v Zemském archivu v Opavě.
Jeho ředitel dr. Müller sdělil:
Zápis o založení poštovního úřadu v Polance, o zahájení činnosti a o jeho prvních
vedoucích je zaznamenán a na stranách 311-312 v Knize evidence poštovních úřadů A-Z,
1834-1918, která je uložena v Zemském archivu v Opavě ve fondu Ředitelství pošt a telegrafů
v Opavě. Vyplývá z něj, že tento úřad byl zřízen na základě výnosu ministerstva obchodů z
20. prosince 1893, čj. 60028, a uveden do provozu dne 16. června 1894, čj. 25490. První
„poštmistryní“ byla dekretem z 1.4. 1894, čj. 14103, ustanovena Antonie Lepková. Již k r.
1895 je poznamenáno její přeložení nejspíše do Velkých Němčic na Židlochovicku (nach
Gross Niemtschitz versetzt). Od 27. dubna 1895 zde působil jako poštovní expedient Jan
Klobasa. Záznam zmiňuje také další úředníky, kteří byli na této poště posléze zaměstnáni.
Dr. Müller poslal též dvě fotokopie tohoto zápisu, psaného v německém jazyce.
Původní zápis v kronice je chybný, pošta vznikla v Polance 16. června 1894.
(Kronikář A Figala zapsal tuto událost až v r.1925, tedy po 31 letech, neměl asi k dispozici
potřebné údaje.) Z tohoto důvodu jsme 100. výročí pošty propásli.
Nynější pošta sídlí v přízemí obecního domu čp.1, vedoucí pošty s poštovním
směrovacím číslem Ostrava 725 25 je Lenka Michálková z Třebovic.
Zdroje minerálních vod na našem katastrálním území byly prohlášeny za přírodní
léčivé zdroje. (Vyhláška č. 287/96 Sb., ze dne 8.11.1996) Jedná se o osm pramenů
označených pod čísly NP 791-798. Jsou to přírodní silně mineralizované, železnaté, jodové
minerální vody chlorido-sodného typu, se zvýšeném obsahem lithia, stroncia, barya a bromidů
– studené hypertonické.

4. OBYVATELSTVO
K 31. prosinci 1996 je v Polance trvale přihlášeno 4094 obyvatel, to je o 8 méně než
před rokem. Z toho je 2040 mužů a 2054 žen.
Přechodně bydlících je evidováno celkem 119. Přistěhovalo se 76 občanů, z toho 23
z jiného okresu. Narodilo se celkem 25 dětí, z toho 9 děvčat a 16 chlapců. Zemřelo 45 občanů,
to je o 20 méně než v r.1995, z toho 24 mužů a 21 žen. Ke 12 úmrtím došlo přímo v našem
obvodu.
Bylo uzavřeno 24 sňatků, z toho 23 na radnici a jeden sňatek v kostele sv. Anny.
Sňatků našich občanů bylo 15, dále 9 sňatků bylo tzv. delegačních, kdy ani jeden ze
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snoubenců nebyl zdejším občanem. Naopak dvě manželství našich občanů byla uzavřena
mimo náš obvod.
Jubilejní 100. sňatek v Polance n.O. od roku 1991 uzavřeli 20. dubna 1996 Martina
Gelnarová a Pavel Drtil. Celkově bylo uzavřeno 132 sňatků, včetně cizích.
Setkání jubilantů (70, 75 let) se konalo 21. září v sále u Friedlů. Pozvání radnice
přijalo 52 jubilantů z celkového počtu 73. Polanští písničkáři zpestřili hodinový program.
Vítání narozených občánků se v roce 1996 konalo čtyřikrát. Do obřadní síně v horním
patře radnice přišli rodiče 21 dětí, aby se s nimi účastnili obřadu, v němž je do života uvítal
starosta obvodu Přemysl Kaspřík a svým vystoupením děti mateřské školy se svými
učitelkami.
Nejstarší občané v r. 1996:
Ludmila Válková
1. května 564
92 let
Jozef Škvarek
Hraničky 458
91 let
Augusta Krakovská
Ve svahu 789
91 let
91 let
Anna Kalivodová
Prostřední 737
Josef Kučinski
U rybníčku 33
91 let
Vladislav Dobeš
1. května 277
90 let
František Neuwirth
Oblouková 169
90 let
Františka Homolová
1. května 102
90 let
Úmrtí:
-

Ze známějších občanů v roce 1996 zemřeli:
Anna Kalivodová, bývalá ředitelka Národní školy v Polance n.O., měla pohřeb 15.ledna
Radomír Urbaník, dlouholetý předseda organizace chovatelů, zemřel 1.3. ve věku 67 let
Jaroslav Prauzek ul. 1. května 240, dlouholetý funkcionář fotbalového oddílu, zemřel
v září ve věku 75 let
Karel Šebesta, ul. Řezáčova, dlouholetý funkcionář fotbalového oddílu, zemřel v září
Marie Bílá, bývalá vedoucí cukrárny, Malostranská ul., zemřela v listopadu, 76 let
Josef Kučinski, býv. malíř pokojů, zemřel v březnu, 91 let
MVDr. Jaromír Ožana z Přemyšova zemřel ve věku 63 let

Mimořádné události:
- V únoru bylo transplantováno srdce Vladimíru Pustějovskému, občanu z Příbora (46) let,
který bydlel přechodně v Polance, ul. H. Salichové 757. Operace se zdařila, jezdíval na
kontroly do Brna. Po jedné kontrole nastala porucha oběhu krve, upadl do bezvědomí a
zemřel (v květnu 1996).
- V červenci zemřel na kolejích ve Svinově za záhadných okolností 37 letý Petr Walder,
otec tří dětí (ul. Za podjezdem).
- V září byla pohřešována 18 letá Renata Botošová, ul. Za podjezdem. Pátrání vyhlášeno i
v místním rozhlase. Našla se pak v Praze.
- V září havaroval na motocyklu mimo Polanku 19 letý Patrik Andris, ul. U hřiště. Měl
pohřeb 2.10.
- V září také zemřel v Klimkovicích bývalý dětský lékař MUDr. Miroslav Pečinka, který
působil řadu let v Polance. Zemřel na infarkt ve věku 65 let.
- 1. listopadu se na Janové oběsil Rajmund Freisler (76 let), tchán podnikatele ing. Hellera.
- V polovině listopadu havarovali u Vřesiny mladí muži, kteří se k ránu vraceli ze zábavy
v Krásném Poli. V autě bylo 5 osob, při havárii zahynul 23 letý Ivo Kuňák, ul 1. května
313
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Při dopravní nehodě zahynul před Vánocemi v Dol. Benešově ing. Rudolf Pavlica, ul. H.
Malířové (47 let).

Pohřby:
Evidováno bylo 52 pohřbů především našich občanů. Nejvíce pohřbů bylo ze smuteční
obřadní síně u hřbitova, dále z katolického kostela sv. Anny (5), z kostela ve Svinově (1),
z Husova sboru v Polance (2).
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 15, s československým knězem 7,
občanských pohřbů bez kněze bylo 22. Dále bylo 6 pohřbů bez obřadu (začínají od roku 1987,
stále jich přibývá). Přibývá také rozloučení v úzkém rodinném kruhu, bez veřejnosti, většinou
s malým obřadem – řečník a komorní hudba, někdy jen shromáždění pozůstalých kolem
rakve.
V rodinném kruhu bylo letos 7 rozloučení.
Dva pohřby měli naši občané v obřadní síni na Slezské Ostravě, jeden v obřadní síni
ve Vítkovicích, jeden v obřad. síni v Klimkovicích.
Do hrobu na hřbitově bylo pohřbeno 11 občanů, zbývající byli zpopelněni
v Ostravském krematoriu.
Průměrný věk zesnulých je asi 70,3 let. Katolické pohřby vedl P. Jaroslav Bárta,
v církvi československé farář Milan Gebčinský, při občanských obřadech většinou Jan Gelnar
z Janové, u některých pohřbů v rodinném kruhu hovořil správce hřbitova Věroslav Neuvirth.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Čtyři politické strany (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM) působí v Polance stejně jako
v přecházejících letech.
Úřad městského obvodu (ÚMOb) v Polance nad Odrou
řídí záležitosti obvodu nadále ve stejném složení v čele se starostou Přemyslem
Kaspříkem. Složení Rady ani Zastupitelstva se nemění.
K 31.12. 1996 však odchází z funkce tajemnice místního úřadu do starobního důchodu
Eliška Rädischová, která tuto funkci vykonávala od vzniku úřadu v Polance, tj. od roku 1991.
Starosta obvodu vyzvedává v Polanském zpravodaji její pracovní zkušenosti, nesmírnou
pracovitost, zodpovědnost a obětavost, což představuje obrovský kus práce pro naši obec.
Vždy měla pro každého dobrou radu, úsměv, pochopení či slůvko útěchy. Starosta jí děkuje za
vše, co pro Polanku vykonala.
Volby
V roce 1996 se v České republice konaly dvakrát volby:
1. Volby do Parlamentu ČR se konaly ve dnech 31.5. – 1.6. 1996. V Polance n.O. proběhly
volby hladce, bez rušivých momentů a s vysokou účastí voličů.
Volební místnosti byly u nás čtyři: na Úřadě městského obvodu, v kině, v Dělnickém
domě a na Janové. Navštívilo je 2657 občanů, tj. 84,45 % z celkového množství oprávněných
voličů.
Nejstarším občanem, který navštívil osobně volební místnost v Dělnickém domě, byl
pan Karel Škvarek, kterému je letos 91 let.
Výsledky voleb:
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ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM
SPR-RSČ
ODA
DZŽJ
DeU

hlasů

1996

%
921
810
223
219
179
95
52
48

34,886
30,681
8,446
8,295
6,78
3,598
1,969
1,818

Další strany (Levý blok, Nezávislí, MNS-HSMS, HSMS-MNS a další) získaly
nepatrný počet hlasů.
2. Volby do Senátu se konaly v České republice poprvé. 1. kolo proběhlo 15.-16.listopadu
1996. Počet zapsaných voličů – 3167, platných hlasů – 1077, účast byla jen 34,00 %.
Kandidát
Mgr.Ladislav Talavašek
Ing. Jan Zapletal
Doc.RSDr.Ladislav Adamec
Ing.Zbyněk Matýsek
MUDr.Radim Uzel
Ing.Jiří Sprušil

Politická strana
ODS
ČSSD
KSČM
ODA
SZ
SPR-RSČ

%
Počet hlasů
432
40,11
302
28,04
148
13,74
109
10,12
65
6,03
21
1,94

2.kolo proběhlo 22.-23. listopadu 1996
Ing. Jan Zapletal
Mgr.Ladislav Talavašek

ČSSD
ODS

588
549

51,71
48,28

Počet zapsaných voličů – 3173, platných hlasů 1137, účast byla 35,83 %.
Za celý volební obvod č. 71 (obvod Polanka n/O. začleněn společně s Ostravou-Jih a
Proskovicemi) zvítězil kandidát Ing.Jan Zapletal (ČSSD), který získal 52 % hlasů. Senátor byl
zvolen na období 4 let.
Vzácné návštěvy:
předseda Vlády ČR Václav Klaus navštívil Polanku n/O. v neděli 20. října 1996 u
příležitosti návštěvy Ostravy. S nim přijel i primátor Ostravy ing. Evžen Tošenovský.
Na polanské radnici se podepsal do pamětní knihy obce. Před kinem jej přivítala
místní dechová hudba, v sále kina pozdravil naše občany.
Byla to již druhá návštěva vysokého státního představitele v naší obci. (V roce 1994 to
byl tehdejší předseda Parlamentu Milan Uhde).
O dva dny později, v úterý 22.10. navštívil Polanku n/O. v rámci předvolební
kampaně bývalý předseda federální vlády Ladislav Adamec (KSČM). Navštívil shromáždění
voličů v malém sále u kina, kde byl přítomen i starosta Polanky Přemysl Kaspřík.
Sborník Ostrava, jehož 17. svazek vyšel v nakladatelství Sfinga 1995 (v prodeji
v r.1996) a který přináší příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, přinesl
vzácný dokument o našem občanu Jiřím Královi a jeho odbojové činnosti za války.
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Celý 17. svazek je vázaná kniha o 427 stranách. Strany 404-412 přinášejí v kapitole
Osobnosti stať našeho předního vojenského historika PhDr. Eduarda Čejky „Mjr. Jiří Král –
muž na tříkorunové poštovní známce“. Píše o Londýnské sérii osmi československých
poštovních známek z roku 1945. Jedním z osmi hrdinů na známkách je Jiří Král, rodák
z Polanky nad Odrou – Janové. Popisuje jeho válečný osud a hlavně jeho výrazná podíl na
založení naší první čs. vojenské skupiny v zahraničí, v Krakově 1939. Jsou zde i
dokumentární fotografie, též jeho rodný dům a na něm pamětní deska v Polance n.O. –
Janové.
Z veřejného života:
- 1. máj se již neslaví žádnými průvody ani manifestacemi. Je už tradicí, že místní dechová
hudba hraje v tento den budíček v oblasti Osady míru a Zámecké.
- Dětský den organizovali letos opět fotbalisté 1. června v areálu hřiště u nové školy, dále
pak 8. červen házenkáři v areálu Dělnického domu.
- Husovy oslavy s průvodem od pomníku před obecním úřadem po ulici L. Janáčka
k pískovně, kde byla zapálena hranice, se konaly v pátek 5. července. Hrála dechová
hudba z Polanky – pochody, státní hymnu, píseň Hranice vzplála, Kdož jsú boží bojovníci.
Projev měl farář Církve československé husitské Milan Gebčinský.
- Svátek sv. Anny – místní pouť zvaná tradičně „krmáš“. Hudebníci vyhrávali Annám,
v neděli 28. července byla slavnostní mše v kostele, v areálu bývalé zastávky tramvaje
Horní Polanka a na ulici Janovská byly kolotoče, houpačky a jiné atrakce, po celý den
byla odkloněna doprava autobusy jen po ul. 1.května. Probíhala výstava drobného
zvířectva a koncert dech. hudby. Počasí bylo příznivé, bylo polojasno, odpoledne 28 st.C.
- Cirkus FRENK hostoval v Polance 6. září na Sokolské louce vedle rybníka pod zámkem.
Jedno představení bylo pro školu, druhé pro veřejnost. Cirkus byl jen malý a jeho úroveň
nízká.
- Tradiční „půlnoční“ byla opět 24. prosince, byla provedena mše Hugo Posselta.
Další akce – viz Kultura a osvěta
Polanský zpravodaj
vychází třetím rokem v novinové podobě. V roce 1996 vyšlo 7 čísel. V PZ byla připomenuta
některá výročí r. 1996:
-

70 let od přemístění pošty do obecního domu a zahájení telegrafního a telefonního
provozu (1926).
První elektřina v obci – 1926 o Vánocích.
Elektrifikována lokální dráha Svinov-Klimkovice ( přes Polanku) 1926
Před 25 lety zrušen katolický hřbitov u kostela.
Před 60 lety měla Polanka n/O. 4900 obyvatel.
Před 30 lety zrušeny pohřební průvody přes Polanku.
Před 20 lety Polanka n/O. připojena k Ostravě.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 1996 byl projednán a schválen zastupitelstvem na 10. zasedání 29.
února 1996.
Hospodaření za rok 1995 skončilo přebytkem 2,2 mil. Kč. V rámci finančního
vypořádání obdržel úřad od MMO v lednu 1996 ještě finanční dotaci 0,9 mil. Kč. Celý
přebytek hospodaření je zapojen do rozpočtu na rok 1996, zejména do investiční výstavby.
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Rozpočet na r. 1996 byl upraven na celkový vyrovnaný objem příjmů a výdajů ve výši
13,849 mil.Kč.
Účelovou dotaci 100 tis. Kč. rozdělilo zastupitelstvo organizacímnásledovně:
10.000 – Junák
10.000 – ZŠ H.Salichové
40.000 – řk.farní úřad
40.000 – TJ Sokol-ČOS

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Větších průmyslových podniků v Polance n. Odrou nadále není, situace je stejná jako
v předcházejícím roce. Do průmyslových podniků jezdí občané Polanky za prací do jiných
částí Ostravy.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Družstvo vlastníků (DV) je nadále hlavním provozovatelem zemědělské velkovýroby.
hospodaří na výměře kolem 1300 ha půdy. Předsedou devítičlenného představenstva je Ing.
Jan Rädisch.
Byla zrušena funkce výkonného ředitele, ing. Leoš Černík odchází z družstva, odchází
i Ing. Vlastimil Vozník.
Pokračuje restrukturalizace podniku – snižování počtu pracovníků, rušení neefektivní
výroby. Družstvo končí v tomto roce s provozem vlastní kuchyně ve středisku na Osadě míru
(dosud sloužila převážně pro zaměstnance družstva), kuchyň pronajímá firmě Ševčík.
Prodejnu potravin Pomněnka a řeznictví si DV nadále ponechává.
Soukromí zemědělci hospodaří nadále na poměrně malé výměře půdy.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Prodejny potravin:
Janová
Dolní Polanka (pod kopcem)
Hraničky (točna, Budoucnost)
H. Salichové (u nové školy)

Pomněnka – Osada míru, DV
Nákupní středisko (ved. A.Staněk)
Večerka Atlas – u zdrav. střediska
U Jakuba (býv. Demková, horní Polanka)

Řeznictví:
Hraničky, točna (Budoucnost)
Nákupní středisko
Pohostinství:

DV, Osada míru
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Hospoda U Dluhošů (Podolský)
Občerstvení U Friedlů, Janovská ul.
Dělnický dům
Restaurace Lázeňský dům
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Hostinec Na hřišti, u nové školy
Občerstvení u Lenky, ul. B.Smetany
Hospoda Na Janové
Denní bar u Brožů, Janová

Pekárny:
FORNO, Zákoutí (Prausková)

Krzystková, ul. Řezáčova

Dále:
- Cukrárna U Mirky, Hraničky
- Prodej nábytku, nákup. středisko
- Prodej paliv, ul. Svinovská
- Stavebniny FIMA, Malostranská ul.
- Drogerie U Fukalů, hor. Polanka
- Drogerie Řezáčova ul. (M.Hurník)
- Dětská obuv, Gelnarová, A. Letenské
- Obuv PEMAX, M.Dluhošová, ul.1.května
- Feromat, prodej žel. mater., Teichmann (u zámku)
- Elektro Roubíček, ul. A. Letenské
- Domácí potřeby, u Sokol. louky
- Svařovací technika Vlček, u Sokol. louky
- Štěrkopísek, Svinovská ul.

Služby:
Sklenářství Mihalková, Za podjezdem
Zahradnictví U rybníčku
Autodoprava Nykl
Kovoobrábění Zámostný, Nábřežní ul.
Firma STRUJATO - elektroinstalace
Stolařství KaŠ, J. Šámala
Pavel Krátký, elektrospotřebiče, Molákova
Kovotak, zámečnictví J. Theimer,Za humny

Dámské krejčovství Kamelie
Kosmetika Kluchová
Kadeřnictví HANKA, Do polí
Pila VITOM, Za Humny (ing. Kubica)
Ladislav Ručka – plyn, topení, voda
Elektroinstalace Neuwirth, J.Zrzavého
Stolařství Jan Fešar

V Domě služeb, Haničky: kosmetika, kadeřnictví, zlatotisk, papírnictví, prodej textilu ALFI
(A. Figalová), cukrárna

10. DOPRAVA
Byla popsána podrobněji v r. 1995, je beze změn. (Aut. Č. 46, 53, 59, 64)
Největší význam má autobusová linka č. 46, od loňského roku jezdí linka č. 59 z Polanky přes
Odru, Starou Bělou do Vítkovic na mírové náměstí. Janová má spojení linkami 53 (do
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Klimkovic) a 64 (Sanatoria na Hýlově). Rovněž spojení vlakem ze zastávky Polanka n. Odrou
je beze změn, zastavují zde jenom některé osobní vlaky.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Plynofikace
obce dále pokračuje, i když dotace na plynofikaci II. etapy ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) byla z původních 5,43 mil. Kč zkrácena státním fondem na 3,52 mil. Kč.
V červenci je napojeno na plyn již 280 domácností. K 30. září má zavedeno plynové topení
v oblasti I. etapy z 301 přípojek 230 občanů a z II. etapy ze 129 přípojek provedených
v loňském roce již 71 občanů. V letošním roce bylo provedeno 120 nových přípojek a plyn do
nich byl vpuštěn v říjnu. Počet plynofikovaných domků se postupně zvyšuje.
Plynofikace Mateřské školy v Polance byla provedena o prázdninách firmou
Gaskomplet, s.r.o. Dosud bylo vytápění propojeno s budovou staré školy a závislé na kotelně
v ní.
Pokračovala stavba páteřní kanalizace.
Hasičský dům (hasičárna) na Janové byl plně zrekonstruován nákladem 1,2 mil.Kč, za šest
měsíců tak vznikla pěkná společenská budova pro kulturní a společenský život Janováků a
Přemyšováků. Společenská místnost má kapacitu 30 míst, je tu sociální zařízení, kuchyňka a
sklad, rozhlasová ústředna místního rozhlasu. Provoz byl oficiálně zahájen 6. listopadu
besedou s občany Janové a Přemyšova.
Další akce na zvelebení obce:
- postavena sociální přístavba u obecního úřadu pro pracovníky údržby,
- provedena druhá část sanace zvlhlého zdiva budovy radnice, v prostorách pošty,
- rekonstrukce dvou autobusových zastávek (na Zámecké a pod zámkem),
- oprava místní komunikace K Lípě,
- osazení informačních směrníků,
- generální pročištění vnitřní a vnější kanalizace ZŠ H.Salichové vč. provedení části
okapových chodníků a úpravy suterénních oken,
- zpracovány projekty na půdní vestavby v budově zdravotního střediska, na rekonstrukci
Frankovy kaple, na rekonstrukci Frankovy kaple, na rekonstrukci budovy u cihelny a na
plynofikaci III. etapy.
Frankova kaple (smuteční obřadní síň) na ul. Anny Letenské
Na této stavbě z r. 1877 byly zjištěny závažné nedostatky. Stavebně technický
průzkum provedla firma MARPO, s.r.o. Z důvodu havarijního stavu stropní konstrukce byla
kaple s okamžitou platností uzavřena v červnu 1996. Stropní konstrukce (dřevěná klenba), ale
i deskové bednění jsou silně napadeny plísněmi, dřevokaznými houbami a hmyzem, sanace je
neproveditelná, žádá to výměnu celé konstrukce.
Radnice podniká kroky ke zjišťování vlastníka – poslední zápis v Pozemkové knize
z r. 1881 udává vlastníka „Fond kaple postavené Josefem Frankem“. Projektová dokumentace
zadána firmě RACIUM Ostrava, s.r.o.
Telefonizace:
SPT Telecom postavila veřejné telefonní hovorny na 5 místech Polanky, v únoru dány
do provozu. Nyní má Polanka n/O. 7 veřejných telefonních hovoren (budek).
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Provádí se celková rekonstrukce – plná digitalizace telefonní ústředny v budově
obecního domu. Umožní to zřízení dalších telefonních stanic žadatelům.
V současné době mají stanice v Polance pětimístná čísla, začínají většinou 693 ....

12. DOMY A BYTY
V Polance n/O. se nadále stavějí rodinné domky. Letos bylo povoleno stavět 9
rodinných domků, kolaudováno bylo 7 domků.
Lázeňský dům na ul. 1.května 863, který byl v loňském roce dostavěn a otevřen a byl
ozdobou obce, byl 3. července 1996 uzavřen, protože se nepodařilo uskutečnit záměr se
zdravotní rehabilitací. Příčinou je zejména současná složitá situace v našem zdravotnictví.
Lázeňský dům byl nabídnut k prodeji za částku kolem 32 milionů Kč, ale nikdo jej nekoupil.

12. ŠKOLY
Mateřská školka, Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je Pavla Nevímová.
K 1. září 1996 měla škola 6 tříd se 12 učitelkami, zapsaných dětí bylo 129. Pracovaly
zde 4 správní zaměstnankyně a dále 5 kuchařek ve školní jídelně. Vedoucí školní jídelny je
Jana Sojková.
Učitelky připravily dětem řadu akcí. S Radou rodičů připravily maškarní ples
v Dělnickém domě, dárečky pro maminky k svátku matek, soutěže ke Dni dětí 1. června,
program k vítání malých občánků, smažení vaječiny. Děti absolvovaly plavecký výcvik.
Zážitkem pro předškolní děti bylo jejich přenocování spolu se zaměstnanci MŠ v budově
školy 20. června.
O hlavních prázdninách byla provedena plynofikace MŠ, takže skončilo vytápění
z kotelny ve staré škole.
Základní škola Heleny Salichové, ul. H.Salichové
Ředitelkou školy je Mgr. Irena Kudelová, zást. ředitele Mgr. Marie Riedlová. Název
Základní škola Heleny Salichové nese škola od loňského roku.
Škola je nadále umístěna ve dvou budovách:
- nová škola na ul. H. Salichové 816 (3.-9. ročník)
- stará škola na ul. 1. května 330 (1.-2. ročník).
V září 1996 nastoupilo do 18 tříd 387 žáků, z toho 215 chlapců a 172 dívek. V každém
ročníku jsou dvě paralelní třídy. Základní škola je opět devítiletá. Do prvních tříd bylo letos
zapsáno 58 dětí.
Na základní škole vyučuje 25 učitelů, převážně učitelek. Školní družina má dvě
oddělení se dvěma vychovatelkami. Správních zaměstnanců je 11, školnicí je Jana Čápová.
Sekretářkou školy je Marie Hurníková.
Výstava kreseb a pastelů učitelky Ivy Krakovské se konala v první polovině února
v hale školy. Od 27.2. do 5.3. bylo na návštěvě 6 dětí wrexhamské školy se svou anglickou
učitelkou v rámci výměnného pobytu. 6. května se konala školní akademie „Voní, zpívá celá
zem, je nám, děti, dobře všem“. Konala se v sále kina.
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Škola získala sponzorský dar – televizor v hodnotě 8400 Kč od firmy Zdeňka
Borečka.
Školní jídelnu vede Marie Charvátová.

Základní umělecká škola Heleny Salichové, ul. 1.května 330
Ředitelství ZUŠ je od r. 1987 v Polance, předtím bylo v Krásném Poli.
Pobočku má ZUŠ v Třebovicích, další pracoviště v ZŠ v Krásném Poli, ZŠ Sokolovská
v Porubě, ZŠ Bulharská v Porubě a ZŠ L. Štúra v Porubě. Celkový počet žáků k 1. září 1996
byl 420, z toho v Polance bylo vyučováno 195 žáků. Hudební obor má 320 žáků, výtvarný 60
a taneční 40 žáků. Škola má 10 interních pedagogů a kolem 7 externích pedagogů na dohody.
Školnicí je od 1.9. 1996 Milena Šebestová.
Škola pořádala řadu koncertů a vystoupení pro veřejnost v koncertním sále
ZUŠ, v sále kina v Polance n/O. v lázních na Hýlově aj., např. koncert dětí ke Dni matek,
koncert 20.5. v kině s vystoupením tanečního orchestru a oddělení baletu a tance a s výstavou
výtvarných prací, 22.5. koncert v lázních na Hýlově, výchovné koncerty pro žáky ZŠ, učitelé
se podíleli na vánočním koncertu s provedením České vánoční mše J.J.Ryby aj.
Novinkou je obnovení činnosti tanečního swingového orchestru, který vede učitel
Jindřich Czerný.
Škola dostává jako příspěvková organizace dotace podle počtu dětí, do výš 75 %
celkových nákladů, 25 % hradí rodiče žáka ve formě školného.

14. KUTRURA A OSVĚTA
Knihovna
v areálu kina vyvíjí bohatou činnost. Vedoucí je Milada Horáčková z Poruby.
V knihovně je zapsáno 520 čtenářů, z toho 235 do 15 let. Bylo uskutečněno 6.108 návštěv
čtenářů, vypůjčeno 30.917 knih a časopisů. Je to nárůst oproti předcházejícímu období.
Závěr soutěže „knihovnické BINGO“ byl 17. ledna v sále kina. Soutěže se zúčastnilo
72 dětí. Knihovna nabízí nové služby – donesení knih domů pro zdravotně postižené,
v březnu – Měsíci knihy – byly pořádány knihovnické lekce vedené odborně podle věku a
velmi zajímavě knihovnicí paní Horáčkovou. Akce se zúčastnili žáci všech tříd ZŠ.
Kino
hraje většinou v úterý a v neděli. Vedoucím je stále pan Zdeněk Vavroš.
V minulých letech průměrná návštěvnost na jedno představení klesala:
1993 – 34 diváků, 1994 – 30 diváků, 1995 – jen 20 diváků. V roce 1996 návštěvnost kina
stoupá – kino navštívilo již 3660 diváků, což je o 608 diváků více než v loňském roce. Také
tržba se zvýšila o 20490 Kč, letos činila celkem 74.493 Kč. Přispělo k tomu i promítání
atraktivního „oskarového“ českého filmu Kolja režiséra Jana Svěráka. Promítal se 16. srpna a
pak 10. prosince. Pro děti se promítalo pásmo pohádek.
Kromě toho navštívilo sál kina kolem 1500 občanů u příležitosti jiných kulturních akcí
– koncerty, akademie aj.
Spolková a zájmová činnost.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) má kolem 100 členů. Starostou je Milan Šuléř, velitelem
zásahové jednotky Stanislav Výtisk. Zásahová jednotka je 14 členná. V prosinci byla zařazena
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do 1. kategorie a patří mezi šest nejlepších sborů v Ostravě. Proto bylo sboru přiděleno další
vozidlo a to A-30.
V roce 1996 zasahovala jednotka u těchto případů:
- 23.2. vyčerpala zatopený sklep v Polance čp.788,
- 19.3. uhasila požár lesního porostu v Nové Vsi,
- 6.4. vyčerpala zatopený sklep a pročistila kanalizaci v Polance čp. 1137,
- 14.4. zasáhla bleskově při požáru stavební mobilní buňky u skladu RAPPA,
- 19.7. vyčerpala vodu ze sklepa v pohostinství u Dluhošů,
- 23.8. vyprostila zaplavený osobní automobil při rozvodnění Polančice.
Dechová hudba vyvíjela obdobnou činnost jako v loňském roce. Má 32 aktivních členů,
zkoušela po celý rok jednou týdně v malém sále u kina. Vedení hudby je beze změn.
Hudba hrála mimo tradiční vystoupení např. horníkům Dolu Paskov, na dětském dnu
v Polance, důchodcům, vystoupila na Festivalu dechových hudeb v lázních na Hýlově, na
Husových oslavách, při vsypu na vsypové loučce, zahrála předsedovi vlády Václavu Klausovi
při jeho návštěvě Polanky, v kostele sv. Anny na krmáš, podílela se na přípravě a provedení
vánoční mše Hugo Posselta a České vánoční mše J.J.Ryby, připravila dva večery „Sejdeme se
při dechovce“ v malém sále kina, vyhrávala Josefům a Annám a při dalších občanských
akcích. Kromě toho hrála místní dechová hudba na 25 pohřbech v Polance a na 39 pohřbech
v okolních obcích, např. ve Staré Bělé, v Klimkovicích, V Paskově, Krmělíně, Mošnově,
Vřesině, Hrabové, Výškovicích, v Plesné, Sviadnově, Hrabůvce, v Českém Těšíně aj. Její
popularita stoupá. Od května vystupuje hudba v nových stejnokrojích (tmavomodré sako a
světlešedé kalhoty), zakoupených zřizovatelem – místním úřadem.
Polanští písničkáři jsou dalším velmi aktivním souborem. Provedli řadu vystoupení
v Polancen/O. a okolí, zejména pro jubilanty. Soubor vystupuje někdy od padesátých let,
každoročně uskuteční 20-40 vystoupení. Připravuje zejména zábavný program s národními a
lidovými písničkami, též s trampskými písněmi a operetními melodiemi. Doprovázejí učitelky
ZUŠ z Klimkovic pod vedením Ivany Neuwirthové, občanky Polanky (akordeony, kytara,
flétny). Soubor má 12 členů, organizačně je veden Zdeňkem Vavrošem a Janem Gelnarem.
Polanecký session není soubor, ale každoročně pořádané předvánoční setkání
vystoupení souborů folkové a folkrockové hudby z Polanky i z okolí. I letos přeplněný sál
kina s několikahodinovým improvizovaným programem svědčí o velkém zájmu zejména
mládeže o tento žánr. Duší této akce je Jiří Dybal a jeho přátelé. Letos byl již 7. ročník
sessionu.
Chrámový pěvecký sbor při chrámu sv. Anny, vedený Marií Krejčí, letos nacvičil
vánoční mši Hugo Posselta a provedl ji s orchestrem (dech. hudba a učitelé ZUŠ) pod
vedením Miloslava Szotta na Půlnoční 24. prosince. Podílel se i na koncertním provedení
Rybovy České vánoční mše ve spolupráci se ZUŠ.
Kluby důchodců popsané v minulém roce se scházely i letos pravidelně. Klub v
Polance vede Marie Dedková s jednatelkou Drahomírou Chocholatou. Navštěvují jej převážně
ženy. Uspořádaly i předvánoční posezení s pohoštěním. Klub bývalých školských pracovníků
se schází ve školní družině, vede jej Jarmila Davidová.
Při Družstvu vlastníků je rovněž Klub důchodců vedený Jaroslavou Kavalovou a
jednatelkou Miroslavou Friedlovou.
Na Janové se schází klub důchodců vedený Janem Gelnarem a Zdeňkou Gelnarovou.
Vedoucí klubu tělesně postižených je Mgr. Miroslava Červeňová.
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Nadále působí zájmové organizace: Myslivecké sdružení Poodří, místní organizace Českého
rybářského svazu, Kynologický kroužek, Letečtí modeláři, Junák a místní skupina Českého
červeného kříže, zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva. Některé jejich akce jsou uvedeny
mezi kulturními akcemi nebo v chronologii.
Větší kulturní akce:
- Výstava Kresby a pastely Ivy Krakovské, učitelky výtv. výchovy, od 19.1. do 16.2. v hale
nové školy.
- 4. května byl koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů s dirigentem Lubomírem
Mátlem a Lumírem Pivovarským v chrámu sv. Anny. Jeden z nejlepších mužských sborů
na světě vystoupil podruhé v historii v Polance (poprvé r.1945).
- 6. května Školní akademie v kině (ZŠ)
- 24. května se konal jarní koncert dechové hudby z Polanky.
- Dětský den se konal 1. června v areálu fotbalového hřiště u nové školy. Pořádal FK SK
Polanka n/O. spolu se základní školou v Polance. Vyvrcholením byl seskok skupiny
parašutistů na cíl, na plochu hřiště.
- 8. června uspořádali Dětský den házenkáři TJ Sokol (od 21.6. DTJ) na hřišti u Dělnického
domu.
- 5.7. Husovy oslavy s průvodem od obecního domu k pískovně po ul. L.Janáčka, zapálení
hranice, projev, hudba (viz Veřejný život)
- 28.7.- polanský krmáš, viz kapitola Politický a veřejný život.
- 9.12. v kině koncert žáků pěveckého sboru gymnázia O. Havlové z Poruby. Vystoupil též
taneční orchestr ZUŠ vedený učitelem Jindřichem Czerným a sólisté Ondřej Kvita (11 let)
– housle a klavírista Alexandr Starý.
- 12.12. byl v sále kina koncert dětského pěveckého sboru ze Svinova (dir. Lydie
Romanská), vítěze mnoha soutěží. Provedli též dětský muzikál Dobroslava Lidmily „Kde
slavíci mají sál“ a dále koledy. Do sboru chodí též 4 žákyně ze ZŠ z Polanky.
- 15.12. v Husově sboru vánoční koncert učitelů ZUŠ a provedení České vánoční mše
J.J.Ryby s orchestrem. Dirigoval Miloslav Szott, varhany ing. Pavel Král. Koncert měl
reprízu 18.12. v lázních na Hýlově.
- 19.12. se konal vánoční koncert žáků ZUŠ v místním kině. Byl spojen s výstavkou prací
dětí výtvarného oboru.
- Začátkem prosince byla v ZUŠ výstava obrazů Jaroslava Vilíma, člena skupiny GAMA.
Byla spojena s prodejem obrazů.
- Český zahrádkářský svaz, základní organizace v Polance uspořádal vánoční výstavu v sále
ZUŠ (zdobení vánočních stromků, svícny, vánoční perníky, prodej keramiky).
- Provedení Vánoční mše Hugo Posselta na Půlnoční 24. prosince

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
byla letos znovu v Polance založena a obnovila svou činnost v areálu Dělnického domu, který
si v letech 1929-1930 sama postavila.
V roce 1938 byla činnost jednoty okupací přerušena a po roce 1945 zařazena do
sjednocené tělovýchovy, v roce 1948 po sloučení všech jednot DTJ Polanka n.O. zanikla.
Dělnický dům byl 28.6.1950 převeden pod Čs. obec sokolskou, v září 1952 na Sokol Polanka
nad Odrou a později na ČSTV.
Restituční zákony po roce 1989 umožnily navrácení Dělnického domu původnímu
majiteli DTJ Polanka, ale pouze za předpokladu jejího vzniku, což se v zákonné lhůtě

15/22

1996

nepodařilo a hrozilo reálné nebezpečí, že se vlastníkem stane městská organizace DTJ
Ostrava, která uplatnila nárok soudní cestou.
Proto začaly již v roce 1991 přípravné akce k jejímu znovu založení a 10.7.1995 byla
DTJ Polanka n.O. zaregistrována u Ministerstva vnitra v Praze. Předsedou přípravného
výboru byl zvolen Arnošt Neuwirth.
Tím byla současně splněna i podmínka TJ Sokol Polanka k ukončení soudního sporu
s DTJ Ostrava a naplnění rozhodnutí soudu převést majetek na DTJ Polanka n/O.
Po řadě jednání s TJ Sokol (předseda Vladislav Dobeš) vyplynula situace, kdy
jednotlivé oddíly působící v Dělnickém domě (házená, volejbal, nohejbal, ASPV) budou
pokračovat v další činnosti pod hlavičkou DTJ Polanka n.O.
Na první členské schůzi DTJ Polanka n.O. dne 21.6. byl zvolen nový výbor, který si
zvolil za starostu Petra Andlu. Původní členská základna se po vzniku více tělovýchovných
organizací zmenšila, DTJ však zůstává největší tělovýchovnou organizací v Polance n/O.
Prostorný areál dává všem možnost sportovního a kulturního vyžití. Nově upravené
prostory nad restaurací umožňují pořádání rodinných oslav i konání schůzí spolků.
Zprávu za výbor DTJ Polanka n.O. podali v Polanském zpravodaji Vladislav
Krakovský a ing. Václav Kortus.
Tělocvičná jednota Sokol
rozvíjí svou činnost v areálu Sokolské louky u rybníka pod zámkem, kde se dokončovala
stavba nové sokolovny. Rehabilitační cvičení dětí se konají zatím v tělocvičně nové školy.
Starostou Sokola je Vítězslav Sýkora.
Stavba nové sokolovny na Sokolské louce byla zkolaudována 6.9. a začala plnit svou
funkci. Cvičí mladší a starší žactvo, aerobik, probíhá zdravotní tělocvik dětí, začalo i
pohybové cvičení žen „věrné gardy“. Sokolovna bude také sloužit i společenskému vyžití jak
Sokolů, tak i ostatních zájemců. K dispozici je i dokonalé sociální zařízení, malá kuchyňka a
šatny.
Slavnostní otevření nové sokolovny se konalo 24.10. za účasti zástupců místních
sportovních organizací, Sokolské župy Moravskoslezské, starosty Polanky a více než jednoho
sta občanů. Je první novou sokolovnou v Severomoravském kraji.
Jednota Orel
nemá vlastní tělocvičnu. 24.10. uspořádala turnaj ve stolním tenise, jehož se zúčastnilo 25
chlapců a dívek ve věku od 9 do 18 let.
Nadále má úspěchy v orelských soutěžích, např. Orelský doušek v přednesu
divadelních monologů a v přednesu křesťanské poezie a prózy. Jednotu Orel nadále vedou
Richard Monar a Alois Neisar.
Fotbalový klub SK Polanka
vyvíjí svou činnost jako samostatný subjekt v areálu hřiště u nové školy. Mužstvo hraje I.A
třídu, trenérem je Miroslav Vozník. Na začátku jarní sezóny bylo na 4. místě. Předsedou
klubu je ing. Vlastimil Vozník.
Jezdecký oddíl při DV
omezil činnost a prakticky zanikl.
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16. ZDRAVOTNICTVÍ
Lékaři působí v Polance jako v loňském roce – MUDr. Zdeněk Strakoš, MUDr. Hana
Nencková, MUDr. Zdeněk Baran, MUDr. Karel Zezula.
V Klimkovicích zemřel bývalý dětský lékař MUDr. Miroslav Pečinka – viz kapitola
obyvatelstvo.
Lékařská pohotovostní služba v Ostravě-Porubě byla od 1.9. přemístěna ze stávajících
prostor fakultní polikliniky na ul. 17. listopadu do Centrálního příjmu v hlavní budově
nemocnice. Stálá lékárenská služba je v lékárně Fakultní nemocnice s poliklinikou v OstravěPorubě, ul. 17. listopadu.
Vrtulník Letecké záchranné služby přistál letos v Polance n/O. dvakrát:
- 12.2. při převozu Vladimíra Pustějovského na transplantaci srdce na kliniku do Brna (kap.
Obyvatelstvo),
- 26.4. při infarktu Jaroslava Bartoše, ul. U rybníčku (zemřel).
Kromě toho bylo několik výjezdů rychlé lékařské pomoci, např. 21.8. u Valentina Bergra, se
speciálně vybavenou ambulancí a týmem záchranářů.
Český červený kříž,
místní skupina v čele
v předcházejících letech.

s předsedou

Miroslavem

Bergrem

pracuje

obdobně

jako

16. SOCIÁLNÍ PÉČE
Jako sociální pracovnice místního úřadu pracovala do 31.12. 1996 Zdeňka Svobodová.
Naším úřadem jsou poskytovány dávky státní sociální pomoci na žádost těm rodinám, jejichž
příjmy nedosahují životního minima. Jedná se o tzv. sociální síť, která má zabezpečit, aby
v přechodném obtížném období občan byl schopen zajistit své základní potřeby.
Roční výdaje činily na tyto sociální dávky 725 tis. Kč a mají vzrůstající tendenci.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická:
Správcem farnosti je nadále P. Jaroslav Bárta. Činnost církve je obdobná jako
v předcházejících letech.
Pohřbů s katolickým knězem bylo letos 15, z toho 5 pohřbů bylo s obřadem v kostele
sv. Anny. Byl uzavřen 1 církevní sňatek.
Půlnoční mše 24.12. ve 23:00 h byla s provedením Vánoční mše Hugo Posselta.
Církev československá husitská
koná bohoslužby v Husově sboru v Polance n/O., farářem je nadále Milan Gebčinský
ze Staré Bělé.
Pohřbů s československým knězem bylo letos sedm, z Husova sboru v Polance n/O.
byly dva pohřby.
5. července se opět pořádaly Husovy oslavy s průvodem a pálením hranice – viz
Veřejný život. Akci pořádala Církev československá husitská.
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19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Služebna Městské policie byla v důsledku uzavření Lázeňského domu v červenci
přemístěna do správní budovy Družstva vlastníků, ul. K vydralinám, na Osadě míru.
Veřejný pořádek hned první den tohoto roku, 1.1. 1996, narušila skupina třinácti
mladíků ve věku 16-18 let, která rozbíjela odpadkové koše, dopravní značky, sloupky
autobusových zastávek, zrcátka automobilů, převracela popelnice a rozbíjela skleněné výplně
vývěsních skříněk. Mladíci způsobili škodu přes 7 tisíc Kč. Byli předvoláni na úřad i s rodiči
a museli uhradit škodu.
V areálu mateřské školy a v parku pod kostelem řádili vandalové i v polovině ledna.
Ničili osvětlovací tělesa a patice sloupů veřejného osvětlení. Byly to děti ve věku 14-15 let.
Škoda 5250 Kč byla uhrazena.
V lednu byla také provedena dvě vloupání a byla vykraden budova bývalé myslivny
na ul. Janovská – firma HIGH KEY se škodou přes milion korun. Druhé vloupání bylo do
bytu v mateřské škole, kde škoda činila přes 50 tisíc Kč.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší:
Od 1. září platí na území Ostravy novela vyhlášky, která zakazuje všem vlastníkům nebo
provozovatelům kotelen spalovat v plynofikovaných částech obce méněhodnotná paliva,
zejména uhelné kaly.
Z tzv. ekomiliardy dostávají občané od města Ostravy příspěvek ve výši 17 tisíc Kč na
rodinný domek při zavedení ekologického topení a zrušení vytápění tuhými palivy.
Provádějí se kontroly na dodržování dohody o poskytnutí účelové dotace.
V plynofikovaných částech Polanky se již podstatně zlepšilo ovzduší. V dubnu 1996 byly
zahájeny projektové práce na plynofikaci 3. etapy. O plynofikaci dále v kapitole Výstavba a
zvelebení obce.
Spotřeba zemního plynu každoročně stoupá, letos již 1,776 mil. krychlových metrů.
Odvoz odpadu
nadále zajišťuje ostravská firma OZO. Odvoz popelnic je diferencován (jednou týdně, jednou
za 2 týdny a podle období). Občanům byla dána možnost bezplatného odvozu a likvidace
nebezpečného odpadu jako například dehtová lepenka, olejové filtry, olověné a NiCd
akumulátory, suché baterie, oleje, tuky, čisticí prostředky, syntetická a acetonová ředidla,
plechovky od barev apod. Odvoz a likvidaci zabezpečila firmy OZO Kunčice pomocí
pojízdné sběrny ve stanovených dnech v dubnu, květnu a červnu a na stanovených místech na
Janové, na dolní Polance a na Osadě míru. Kromě toho mohou využít občané stálých sběren
v areálu OZO v Ostravě.
Dálnice D 47:
Mimořádné zasedání zastupitelstva obvodu se konalo 25. ledna, aby zaujalo stanovisko
k předložené dokumentaci tras dálnice D 47 s ohledem na vlivy na životní prostředí.
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Nesouhlasí s vedením dálnice s navrženou variantou č. 2. (přes Janovou směrem k hranici
našeho katastru s Klimkovicema poblíž hospody Verdun). Souhlasí s vedením dálnice v trase
č. 1 a to pouze za předpokladu zapracování uvedených opatření a připomínek týkajících se
poskytnutí náhrad za RD a pozemky, vedení trasy tunely, vytvoření protihlukových zábran
atd. Výstavbou dálnice nenarušit, případně přiměřeně nahradit současné komunikační
zemědělské dopravní koridory aj.
V dubnu obdržel úřad měst. obvodu od Ministerstva životního prostředí ČR
dokumentaci stavby dálnice D 47 k veřejnému projednání. To se konalo 9. května na
Magistrátě města Ostravy. Jednalo se o variantu dálnice vedenou severní částí našeho obvodu,
to je přes Janovou, směrem nad bývalým objektem kasáren na Klimkovice. Ministerstvo
životního prostředí ČR vydalo na základě jednání souhlasné stanovisko k záměru stavby D 47
v úseku km 140.0-147.0 ve variantě č. 1, to je severní částí katastru mezi Janovou a
Zámeckou, směrem na Klimkovice-Hýlov.
Problém dálnice D 47 se dostal i do krajového vysílání České televize Ostrava, do
Reportu ve středu 17.1. večer, kdy se k problému vedení dálnice vyjádřil starosta Přemysl
Kaspřík. V televizním šotu byly dále záběry z Polanky n/O.

21. POČASÍ
Leden

Únor

Březen
Duben

Květen
Červen
Červenec

Srpen

Září

Říjen

1-6.1. mráz do –7 st.C, sněžení. 6.1. smog, večer –10 st.C. Od 7.1. obleva do
14.1. bez sněhu. 15. a 16. inverze, začínají mrazy do –6 st.C. 25.1. bylo ráno –
15 st.C, 31.1. mlha a námraza, mráz kolem 14 st.C.
1.2. večer silný vítr, 4.2. sněžení, mrzne, 8.2. –17 st.C. Od 17.2. mírná obleva
(leží 25 cm sněhu). 20.2. sněžení, 20 cm nového sněhu, teploty kolem 0 st.C.
28.2. –9 st.C
Sněží, 10.3. mráz –11 st.C Od 15.3. obleva, +7 st.C Sníh se drží až do 10.4.
21.3. bylo ráno –8 st.C
3.4.- sněhová kalamita. 6.4. povodeň, vylila Polančice. 9. dubna již +13 st.C.
12.4. napadlo 8 cm nového sněhu do 15.4. slabé sněžení. Všechno bílé, pak
obleva, oteplování. 20.4. již kolem 20 st.C jasno. Od 22.4. odpoledne již 23
st.C. Poslední dva dny přeháňky, odpoledne kolem 18 st.C
1.5. odpoledne déšť a bouřka, též 4.5. Bouřka 8.5. 14.5. déšť a bouřka.
Dokonce května občas přeháňky.
1.6. již +27 st.C. Vedra denně do 12.6. (+29 st.C), dusno, 13.6. déšť a silný
vítr. Pak mírné počasí, 18.6. déšť. Koncem měsíce teploty kolem 17 st.C
1.7. zataženo, déšť, dále polojasno, kolem 23 až 25 st.C. 8.7. vedro, odpoledne
bouřka. Ochlazení od 10.7., kolem 18 až 21 st.C. 19.7. pršelo. V neděli 28.7.
(krmáš) oteplení na 28 st.C. Konec měsíce – dusno, kolem 27 st.C
Od 3.8. přeháňky, ochlazení – kolem 16 st.C Oteplení od 9.8., 11.8. již 27 st.C,
13-17.8 přeháňky, 18.8. bouřka a silný déšť, také 23.8. odpoledne. Silný déšť i
v neděli 25.8. Pak polojasno, jen 30.8. celý den přeháňky.
Začátek září – oblačno, od 6. září velmi chladno, kolem 14 st.C. 7.9. celý den
pršelo, vál silný vítr. Vyjasnění 11. září, ale 12.9. silný déšť a bouřka, déšť též
15.9. a v dalších dnech, teploty jen kolem 9 st.C Pěkné počasí od 18.9. 25.9.
v noci déšť, kolem 11 st.C. 29.-30.9. pěkně, 18 st.C
1.10. pěkný den, 21 st.C. Další dny přeháňky, 8. a 9.10. mlha. Pěkně od 11.10.,
16.10. již 21 st.C, polojasno. 17.10.přeháňky. Oblačno a chladno bylo 24.10.,
25.10. byl přízemní mráz. První mráz byl 27.10. Koncem října oblačné počasí
kolem 10 st.C
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Přeháňky, 5.11. pěkně. 7.11. déšť. 12.11. pěkně, kolem 15 st.C. 14.11. déšť po
celý den, 16.11. mlha. 19.11. vítr, kolem 9 st.C Dále polojasno. 22.11. ráno
mráz -2 st.C, 25. a 26.11. sněžení, asi 2 cm sněhu. konec listopadu kolem 0
st.C, slabé sněžení.
2.12. husté sněžení, teploty pod nulou. 10.12. inverze. 12.12. opět inverze, 3.
stupeň biologické zátěže. 14.12. přeháňky se sněhem. 17.12. silné sněžení a
vítr, odpol. kolem 2 st.C. 20.12. sněžení, 21.12. mráz –12 st.C, leží asi 10 cm
sněhu. O Vánocích leží sníh, mráz od –6 do –8 st.C, 26.12. ráno –14 st.C.
29.12. ráno –24 st.C. Sněhová pokrývka do konce roku, mrazy kolem –17 st.C.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
02.01. Dechová hudba hrála horníkům na Dole Paskov
15.01. Pohřeb Anny Kalivodové, bývalé ředitelky školy, 91 let
17.01. V krajovém vysílání televize (Report) zpráva o dálnici D 47, starosta Přemysl Kaspřík,
vyjádření obvodu Polanka n.O.
19.01. Výstava v nové škole – Kresby a pastely Ivy Krakovské, učitelky ZŠ
25.01. Mimořádné zasedání obvodního zastupitelstva k vedení dálnice D 47
30.01. Žákovský koncert ZUŠ v nové radnici v Krásném Poli, orchestr Jindřicha Czerného
31.01. Výroční člen. schůze zahrádkářů v malém sále u Friedlů
01.02. Silný vítr
08.02. Ráno silný mráz - 17 st.C, v Mošnově -20 st.C
09.02. Sborník Ostrava 17. svazek přinesl článek o Jiřím Královi (vojen.historik dr. Eduard
Čejka)
12.02. U nové školy přistál vrtulník – přeprava Vladimíra Pustějovského do Brna na
transplantaci srdce
27.02. Návštěva 6 anglických dětí z Wrexhamu v ZŠ
29.02. V kině zasedání obvod. zastupitelstva (schválení rozpočtu aj.)
01.03. Zemřel Radomír Urbaník, býv. předseda org. chovatelů
18.03. Vyhrávání Josefům
konec března probíhá II. etapa plynofikace –horní Polanka a Malostranská ulice
25.03. Zasedání obv. zastupitelstva v kině, přítomen náměstek primátora ing. Štědroň (vodné
a stočné). Kometa Hyakutake je na obloze pozorovatelná triedrem i pouhým okem
poblíž souhvězdí Velkého vozu
31.03. Zaveden letní čas
02.04. Po celý den sněžení. Večer společné jednání výborů DTJ a TJ Sokol
03.04. Sněhová kalamita, napadlo 25 cm sněhu, autobus nejezdí kolem kostela, ale kolem
rybníka pod zámkem.
06.04. Povodeň, odpoledne vylila Polančice u Klimkovic, na Nábřežní ulici. V Odře zvýšený
stav vody, ale nevylila z břehů.
12.04. Napadlo 8 cm nového sněhu
13.04. Program Sejdeme se při dechovce, malý sál u kina
23.04. Koncert učitelů ZUŠ v sále ve st. škole
26.03. Vrtulník záchranné služby přistál na dvoře Jaroslava Bartoše na ul. U rybníčku (J.
Bartoš podlehl infarktu).
27.04. Setkání padesátníků (ročník 1942) v sále Družstva vlastníků
30.04. Materiály ze Zemského archivu v Opavě o vzniku pošty r. 1894, zaslal dr. Muller
01.05. Májový budíček dechové hudby
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04.05. Koncert PSMU v kostele sv. Anny v Polance, dirig. Lubomír Mátl a Lumír Pivovarský
(podruhé v historii Polanky, poprvé 1945)
05.05. Hokejisté ČR jsou mistry světa (ve Vídni), sledování v televizi
06.05. Školní akademie v sále kina
14.05. Koncert učitelů ZUŠ pro žáky, 9:30h, 11:00 h v sále ZUŠ
20.05. Koncert žáků ZUŠ v sále kina, orchestr J.Czerného
23.05. Nové stejnokroje hudebníků dechové hudby z Polanky
24.05. Jarní koncert dech. hudby v sále kina, plný sál
31.05. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (též 1.6.)
01.06. Dětský den na hřišti u nové školy
08.06. Dětský den na hřišti u Dělnického domu, házenkáři
11.06. Horolezci natírají střechu věže kostela. Výkop pro plyn. potrubí na ul. U rybníčku
12.06. Fotografování Polanky pro Archiv MO (Hana Kunzová), taky 14.06.
21.04. V Dělnickém domě první členská schůze DTJ
červen Havarijní stav stropní konstrukce Frankovy kaple
29.06. V lázních na Hýlově festival dech.hudeb, 5 hudeb, jedna z Itálie, též dech. hudba z
Polanky
05.07. Husovy oslavy v Polance, průvod, pálení hranice u pískovny
28.07. Krmáš, pěkné počasí. Výstava drob.zvířectva, atrakce, koncert dech.hudby, vyhrávání
Annám (v předvečer)
16.08. Nový český film Kolja v kině v Polance
srpen Demolice domu čp. 128 na Malostranské ulici. V kině rozšířeno jeviště asi o 120 cm
06.09. Cirkus FRENK na Sokolské louce v Polance
13.09. Na motocyklu havaroval Patrik Andris, zabil se
16.09. Bývalý dětský lékař MUDr. M.Pečinka zemřel na infarkt
06.10. Vsyp 14 uren na vsypové loučce na hřbitově
12.10. Částečné zatmění Slunce 15:21 – 17:45, největší v 16:37 hod.
16.10. Havárie v regulační stanici plynu v Polance, na dva dny přerušena dodávka (místo 2
atmosfér vpuštěno 6 atm., (selhání obsluhy při spouštění plynu do nových tras)
20.10. Předseda vlády ČR Václav Klaus na návštěvě v Polance (též primátor Ostravy Evžen
Tošenovský aj)
22.10. Ladislav Adamec, býv. předseda vlády, navštívil Polanku
24.10. Slavnostní otevření nové sokolovny na Sokolské louce
06.11. Zahájení provozu Hasičského domu na Janové, beseda s občany
09.11. Pořad Sejdeme se při dechovce, malý sál u kina
15. a 16.11. Volby do Senátu Parlamentu ČR (poprvé v historii), účast 35 %
18.11. Havárie 5 chlapců v automobilu u Vřesiny (smrt Ivo Kuňáka)
22. a 23.11. Volby do Senátu II. kolo
28.11. Koncert žáků ZUŠ a taneč. orchestru J. Czerného na Hýlově
07.12. Vánoční výstava ruč. prací žen, zahrádkáři, v sále ZUŠ
09.12. Koncert pěv. sboru Gymnázia O.Havlové z Poruby, v sále kina
prosinec
Výstava obrazů Jaroslava Vilíma (skup. GAMA) v ZUŠ
12.12. Koncert dětského pěv. sboru Svinov (L.Romanská), dětský muzikál D. Lidmily „Kde
slavíci mají sál“. Inverze ovzduší.
14.12. Polanský session v sále kina, již po sedmé
15.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ a provedení České vánoční mše J.J.Ryby v Husově
sboru, plný kostel
18.12. Provedení Rybovy České vánoční mše v lázních na Hýlově
24.12. Na půlnoční v kostele sv. Anny provedena mše Hugo Posselta.
31.10. Tajemnice úřadu Eliška Rädischová odchází do důchodu.
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23. RŮZNÉ
-

-

-

-

První čápi přiletěli do Polanky již 29.3.
Zdroje minerálních vod vyskytujících se na katastrálním území Polanky byly vyhláškou č.
287/96 Sb., ze dne 8.11. 1996 prohlášeny za přírodní léčivé zdroje. Jedná se o osm
pramenů označených pod čísly NP 791-798. Jsou to přírodní silně mineralizované,
železnaté, jodové minerální vody chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem lithia,
stroncia, barya a bromidů – studené hypertonické.
Kometa Hyakutake jako poměrně vzácný jev byla pozorovatelná od 20.3. na ranní obloze
kolem 4:25 hod., nejdříve dalekohledem-triedrem, od 23.3. již pouhým okem poblíž oje
Velkého vozu, postupně na večerní obloze před půlnocí. Byla pozorovatelná skoro do
konce dubna.
6. 9. hostoval v Polance malý cirkus FRENK na Sokolské louce. Měl jen dvě představení,
pro školní mládež dopoledne a odpoledne pro veřejnost. Jeho umělecká úroveň však byla
velmi slabá.
Koncem roku rozprodával místní úřad pozemky bývalého drážního tělesa-tramvaje
zájemcům, většinou majitelům přilehlých pozemků či parcel.
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