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2. KRONIKA
Kronikářem Polanky m.O. je nadále Mgr. Jaroslav Král.
Porada obvodních kronikářů se konala 15. dubna v Archivu města Ostravy v Přívoze.
Kronikáři měli možnost prohlédnout si areál AMO po rekonstrukci. Pro veřejnost bude areál
otevřen 28.5. Má 4,5 km regálů. Byl modernizován, vybaven nejmodernějším zařízením –
klimatizace, proti požární zabezpečení aj.
Kroniky mají obvody odevzdat do AMO po deseti letech. Dlouholetý a obětavý
kronikář města Ostravy PhDr. Karel Jiřík letos končí svou činnost ve funkci městského
kronikáře.
Letopisecká komise při ÚMOb v Polance n. O. se sešla 7.5. Byl vznesen návrh psát
čistopis obecní kroniky na počítači. V rubrice „Ze stránek kronik“v Polanském zpravodaji
publikoval kronikář příspěvky:
- Výročí roku 1997
- Obecní dům
- 150 let železnice přes Polanku
- Polanka před padesáti lety
- Povodně v dějinách Polanky
- Před dvaceti lety jela poslední tramvaj přes Polanku
Největší událostí roku 1997 byly povodně ve dnech 6. – 9. července na Polančici, na Odře, ale
i na celé Moravě. Povodně, jaké nikdo nepamatuje a které byly nazývány dokonce povodněmi
tisíciletí nebo též apokalypsou, hrůzným zjevením, jsou popsány v kapitole Počasí.
Kronikář uskutečnil besedy o obecní kronice se žáky ZŠ – 2. a 12. června ve škole.

3. POPIS OBVODU
V prodeji je barevná mapa obvodu (plán města) vydaná v roce 1996 a popsaná
v kronice za loňský rok. Mapa je vzadu doplněna stručnou historií obce a stručným popisem
obvodu.
I přes některé věcné i názvoslovné nepřesnosti je zatím nejlepší názornou pomůckou
pro poznání obvodu.
V zasedací síni ÚMOb jsou trvale vystaveny letecké snímky Polanky n/O. v měřítku
1:2000.
Česká pošta Ostrava 25
s poštovním směrovacím číslem 725 25 sídlí stále v budově obecního domu, čp. 1. Od června
1997 nastala změna ve vedení místní pošty. Místo Lenky Michálkové je vedoucí pošty
Zdeňka Ptáčková, nar. 1974. Do Polanky dojíždí z Ostravy-Poruby.
Nejstaršími kulturními památkami jsou smírčí kříž na bývalém Mozgalu, to je za
Osadou míru, dále socha sv. Jana Nepomuckého u Mlýnky, je po opravě ve velmi dobrém
stavu. Pochází z roku 1747. Z roku 1733 je zvonek na Husově sboru, zachovaný ze zámecké
kaple. Zámek ze 17. století již není v péči památkového úřadu.
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4. OBYVATELSTVO
Ke dni 30.6. 1997 dosáhl počet trvale přihlášených občanů v Polance n.O. zatím
rekordní výše – 4.132, z toho 2054 mužů a 2078 žen. Dalších 127 občanů má v Polance
přechodný pobyt. Nejstarší ženou v naší obci je Maria Neuwirthová – 94 let, z mužů Josef
Škvarek – 92 let.
Ke dni 31.12. má Polanka celkem trvale přihlášených 4147 obyvatel, z toho 2063
mužů a 2084 žen. Do 15 let je 729 osob (384 chlapců, 345 dívek), nad 15 let 3418 osob (1679
mužů, 1739 žen). Narodilo se 35 dětí, přistěhovalo se 123 osob. Zemřelo 37 osob – 24 mužů,
13 žen, odstěhovalo se 65 osob.
Matrika místního úřadu připravila letos 22 sňatků, které se konaly v obřadní síni
radnice, jeden sňatek se konal v kostele sv. Anny, jeden sňatek v obřadní síni byl cizinecký.
Čtyřikrát se konalo vítání malých občánků.
Matrika dále vydala 3 rozhodnutí o změně příjmení, ověřila 702 podpisů a 682 listin.
Nejstarší občané
Maria Neuwirthová
Josef Škvarek
Augusta Krakovská
Vladislav Dobeš
František Neuwirth
Františka Homolová
Františka Dobešová
Olga Kavalová
Anna Stieberová
Vladimír Přibyl
Bohumila Hanulíková

H. Salichové 1057
Hraničky 458
Ve svahu 789
1. května 277
Oblouková 169
1. května 102
K pile 472
J. Šámala 801
1. května 331
Zákoutí 5
Zákoutí 6

94 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let

Úmrtí
Ze známějších občanů v roce 1997 zemřeli:
- Zdeněk Tomášek, bývalý dlouholetý promítač v kině, který nyní bydlel v Porubě, zemřel
v lednu ve věku 65 let,
- Jiřina Motyčková, bývalá učitelka ZŠ, zemřela v únoru ve věku 60 let,
- Anna Fojtíková, která po léta pečovala o chrám sv.Anny, zemřela v červnu ve věku 84 let
- V Praze zemřel ing. Miloš Kubica, býv. předseda JZD, ve věku 75 let
Mimořádné události
- Katastrofální povodně v červenci – viz kapitola Počasí
- V červenci havaroval na motocyklu v osadě Václavovice 21 letý Simon Vůjtek z Janové,
zraněním podlehl.
- Ve vězení zemřel Miroslav Besta, který se v roce 1992 podílel na vraždě Oldřicha
Dluhoše na Janové, Besta zemřel údajně na TBC mozku koncem září.
- Před Vánocemi havarovali pod farou na ul. 1.května dva opilí mladíci – naši občané
s odcizeným autem. Narazili do sloupu el. vedení. Auto zničeno, jezdci vyvázli
s vážnějšími zraněními.
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Pohřby
našich občanů nebo bývalých občanů Polanky n/O. se konaly převážně ve smuteční obřadní
síni – Frankově kapli i přes její uzavření v loňském roce, když její havarijní stav se nejevil
tolik akutní a opravu nebylo možno provést. Dále bylo 6 pohřbů vypraveno z katolického
kostela sv.Anny, jeden z Husova sboru, dva pohřby byly v krematoriu na Slezské Ostravě.
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 13, s farářem Církve československé
husitské dva pohřby., občanských pohřbů bez kněze bylo 8. Rozloučení v úzkém rodinném
kruhu bez účasti veřejnosti byla čtyři, zcela bez obřadu odešlo 9 občanů.
Pohřbů do země na hřbitově bylo jen 9, zpopelněno v krematoriu bylo 25 občanů.
Průměrný věk zesnulých byl v tomto roce 70,2 roku.
Katolický obřad prováděl většinou P. Jaroslav Bárta, dvakrát katolický jáhen
z Ostravy, u církve čsl. husitské farář Milan Gebčinský, u občanských obřadů Jan Gelnar
z Janové, jednou Milan Tyleček z Krásného Pole.
V obřadní síni nejčastěji hrálo trio Jaroslav Král-housle, Pavel Král- el. varhany,
Zdeněk Dybal-violoncello. Při církevních obřadech zpěvačky chrámu sv. Anny s vedoucí
Marií Krejčí, při občanských obřadech ing. Milan Chovanec, Jaroslav Kotek (sólista PSMU),
Eva Mittnerová, Jaroslav Král.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V Polance nadále působí čtyři politické strany – ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM.
Úřad městského obvodu (ÚMOb) v Polance nad Odrou
V čele úřadu je nadále starosta Přemysl Kaspřík, nar. 1950.
Od 1.1. nastala změna ve funkci tajemnice úřadu. Po odchodu Elišky Rädischové do
důchodu nastoupila nová tajemnice Zdeňka Svobodová, jmenovaná Radou městského
obvodu. Na radnici dosud vykonávala funkci pracovnice sociálního úseku.
Do funkce sociální pracovnice nastoupila od 4.2. 1997 Hana Šimůnková, nar. 1965,
z Polanky, ul. L.Janáčka 868.
Významná výročí a akce
Výročí roku 1997 byla zveřejněna v Polanském
K nejzajímavějším patří:
1747 socha sv. Jana Nepomuckého
1847 Polanka napojena na trať Vídeň-Krakov
1877 postavena Frankova kaple
1927 budova staré školy zvýšena o 2. patro
1947 zřízen místní rozhlas, do té doby zprávy vyhlašoval bubeník
1977 přestala jezdit tramvaj přes Polanku – 31.12.
1987 zemřel P. Alois Vičar, dlouholetý farář v Polance od r. 1939

zpravodaji

č.

1/1997.

150 let železnice přes Polanku – oslavy
1. května 1847 jel přes naši obec první vlak v historii. Toho dne byl zahájen provoz na
Severní dráze Ferdinandově, která spojovala měst Krakov a Vídeň, tehdy hlavní město
monarchie.
1. května 1997, právě v den 150. výročí zprovoznění této dráhy byla z Přerova do
Bohumína vypravena slavnostní jízda protokolárního vlaku, jehož soupravu 11 historických
vagónů táhla parní lokomotiva řady 475 (4751142) vyrobená v roce 1951 v Brněnských
strojírnách. Železničáři ji nazývali „šlechtična“ pro její elegantní tvary. Slavnostní jízdy ,
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která byla zahájena v Lipníku n. Bečvou, se zúčastnili i starosta Přemysl Kaspřík a
místostarosta ing. Radim Rusek.
Z veřejného života
Větší kulturní akce jsou uvedeny v kapitole Kultura a osvěta. 1. května hrála dechová
hudba ráno tradiční budíček, žádné veřejné oslavy se nekonaly. V tento den se uskutečnila
slavnostní jízda historického vlaku – viz výše. Tradiční polanský krmáš připadl na neděli 27.
července. Při mši v kostele sv. Anny hrála i dechová hudba, která pak měla promenádní
koncert na výstavě drobného zvířectva v areálu chovatelů u Dluhošů. Pouťové atrakce –
kolotoče, střelnice, houpačky, autodrom aj. byly umístěny od nákupního střediska po ul.
Janovská až k ploše na místě bývalé výhybny tramvají Horní Polanka (ul. L.Janáčka), také
prodejní stánky byly většinou v tomto prostoru. Doprava autobusy byla po celý den
odkloněna jen po ulici 1.května.
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, stejně jako 6. červenec –
Mistr Jan Hus jsou od roku 1990 státními svátky. Tradiční Husovy oslavy s pálením hranice,
které se v posledních letech každoročně konaly a které organizovala Církev československá
husitská, se letos poprvé nekonaly. Budou se konat jen v jubilejních letech.
Velmi sledovanou událostí v Polance byl letos proces u Vrchního soudu v Olomouci
s vrahy Heleny Ulmannové, nar. 1916, zavražděné v Polance n.O. v roce 1992. K vraždě
došlo 7.1. 1992 v rodinném domku na dolní Polance, ul. K pile čp. 599. Pachatelé vraždy byli
později zadrženi a souzeni. Vrahem byl Igor Závodi, tehdy dvacetiletý nedoučený horník
z Ostravy, jeho komplicem byl o dva roky starší Robert Hansel. K loupežnému přepadení je
navedl Jiří Peterek (30 let), vzdálený příbuzný zavražděné. O důchodkyni se říkalo, že je
bohatá, avšak nedůvěřivá, že jen málokoho vpustí do domu. Byla vdovou po
čechoameričanovi, který před mnoha lety zemřel.
7. ledna 1992 udělala osudovou chybu, když otevřela dvěma mužům vydávajícím se
za kontrolory elektroměrů. V předsíni ženu surově napadli a poté ji svázali tzv. mafiánským
způsobem, kdy se oběť sama uškrtí. Znalci uvedli, že umírala několik hodin, během kterých
prožívala neuvěřitelná fyzická i psychická muka. Celou dobu přitom věděla, že zemře. Den
poté byla nalezena mrtvá, svázaná do kozelce a v ústech měla roubík. Lupiči z domu odnesli
kořist za několik desítek tisíc korun. Podle státního zástupce byl čin proveden zvlášť surovým
a trýznivým způsobem.
Ze znaleckých posudků vyplývá, že Igor Závodi je člověk se zvýšenou agresivitou,
citově nevyzrálý, snaží se na sebe poutat pozornost. U Hansela znalci zjistili deficit citové
zralosti a sklony k agresivitě. Závodi vystřídal řadu podniků, nakonec skončil jako
nezaměstnaný. Hansel je vyučený zedník, měl mnoho neomluvených absencí. I Peterek prošel
mnoha zaměstnáními, rovněž s neomluvenými absencemi.
Případem se již dvakrát zabýval Krajský soud v Ostravě, poprvé v roce 1994.
V prosinci téhož roku byl vynesen první rozsudek: Závodi – 20 let vězení, Hansel – 19 let
odnětí svobody, Peterek – 5 let žaláře. Po odvolání však tehdejší Vrchní soud v Praze
z procesních důvodů, které ovšem neměly vliv na konečné rozhodnutí, verdikt zrušil a nařídil
nové hlavní líčení. To začalo v listopadu 1996. V prosinci 1996 byl vynesen další rozsudek –
stejný jako předchozí. Opět následovalo odvolání obžalovaných – tentokrát Vrchnímu soudu
v Olomouci, kam spis počátkem ledna putoval.
Dříve však, než příslušný soudce stanovil termín odvolacího jednání, skončila 13.
března Igoru Závodimu dvouletá vazební lhůta, proto musel být z ostravské vazební věznice
propuštěn na svobodu.
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Veřejnost byla šokována tím, že vrah je na svobodě, byly pochybnosti, zda se
k vrchnímu soudu dostaví. Závodi byl podle rodného listu Slovák, nesměl být ani evidován
úřadem práce, byl nucen nadále společensky parazitovat.
Nakonec se podařilo Závodimu doručit soudní obsílku k olomouckému jednání. Senát
Vrchního soudu v Olomouci vynesl v odvolacím řízení 29. dubna 1997 rozsudky, jimiž
vrahům snížil původní tresty:
Igoru Závodimu z 20 na 15 let odnětí svobody,
Robertu Hanselovi z 19 na 14,5 roku odnětí svobody,
Jiřímu Peterkovi z 5 let na 4 roky vězení.
Návštěva z Japonska
Právě v době největších povodní byl v Polance na soukromé návštěvě manželský pár
z Tokia – Koji a Mieko Miakawa z pěveckého sboru Wadachi. V bytě Evy Mittnerové na ul.
B. Smetany se sešli se sbormistrem Františkem Hábou a členy jeho souboru. Věnovali pak
finanční částku starším manželům z Nové Vsi, kteří při povodních přišli o všechno a dočasně
bydleli u syna v Polance n/O.
Setkání jubilantů (70, 75 let)
organizovala radnice 21.10. v sále kina. Ze 68 pozvaných se zúčastnilo 48.
Polanský zpravodaj
vychází čtvrtým rokem v novinové podobě. V roce 1997 vyšlo celkem šest čísel formátu A4,
každé číslo má 6 stran, červencové (o povodních) a prosincové mají po osmi stranách.
Polanský zpravodaj vydává Městský obvod Polanka nad Odrou, je kolportován do
všech domácností v Polance.
Setkání bývalých spolužáků ročníku 1932 se konalo 14. června v sále Družstva
vlastníků v Polance n.O.
Celostátní stávka železničářů
vážně ochromila vnitrostátní i mezinárodní dopravu. Proběhla v únoru a trvala pět dnů, od 4.
do 8. února. Na Ostravsku byly problémy s dodávkou surovin pro velké hutní podniky a
s odvozem výrobků.
Z vnitrostátních událostí
zaujaly občany prostřednictvím televize, rozladu a tisku např. tyto:
- svatba prezidenta Václava Havla s herečkou Dagmar Veškrnovou – 4.1.,
- aféry s neoprávněným užívání akademických titulů u některých poslanců, v důsledku
čehož odstoupil ministr spravedlnosti Jan Kalvoda, nastoupila nová ministryně JUDr.
Vlasta Parkanová,
- v lednu a únoru proběhla řetězová stávka učitelů (1 den 11.2. i v Polance),
- návštěva papeže Jana Pavla II. 26.-27. dubna – milénium sv. Vojtěcha, v Hradci Králové a
v Praze na Letné,
- návštěva francouzského prezidenta Jacquese Chiraca v ČR v březnu,
- snížení stát. rozpočtu o 25,5 mld Kč, balíčky ekonomických opatření,
- rozsáhlé povodně na celé Moravě a ve Slezsku v červenci,
- vládní krize od 28.11., Václav Klaus se vrátil ze Sarajeva, 30.11. oznámil demisi.
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Též události ve světě, například schůzka prezidentů Clintona a Jelcina v Helsinkách v březnu,
nepokoje v Albánii, zemětřesení v Íránu-přes 4 tisíce mrtvých (květen), poprvé se vyskytuje
pojem „klonování“ u ovečky Dolly, program Internet se začíná uplatňovat v praxi atd.

K zajímavostem veřejného života v Polance chci uvést fakt, že podle sdělení ředitelek
ZŠ a ZUŠ v Polance se koncem minulého roku údajně ozvala vnučka Heleny Salichové
(stejného jména) s dotazem kdo prý dal souhlas, aby školy v Polance (ZŠ a ZUŠ) nesly jméno
Heleny Salichové. Jednání šlo přes Školský úřad v Ostravě. Obě ředitelky záležitost vysvětlily
– Irena Kudelová i Jitka Malíková.
Zájem Heleny Salichové ml. mne jako kronikáře, ale i jako člověka, který byl
v kontaktu s H. Salichovou do posledních dnů jejího život, stejně jako s jejím synem Milanem
Salichem, velmi překvapil.
Když Milan Salich náhle zemřel v Praze 5. ledna 1993, psal jsem ihned podle adresy
na parte jeho dceři do Prahy v zájmu zachování jeho vzácné skladatelské a sběratelské
pozůstalosti. Ani přes opakovanou žádost se mi nedostalo odpovědi. Stejně tak se o něco
později nepodařil ani osobní kontakt uměleckého vedoucího souboru H. Salichové Jaromíra
Dadáka, který v Praze bydlí, jak mi po jednom koncertě sdělil.
Vnučka H.Salichová ml. nikdy v Polance nebyla, o babičku se nezajímala ani
nestarala. Narušenými vztahy otce a matky byla zřejmě silně ovlivněna. Milan Salich se však
o ní zmiňoval při svých návštěvách u mne do r. 1992. Věděl, že je učitelkou, později snad
ředitelkou školy někde v Praze. Až se záležitost vyjasní, pokusím se o tom napsat podrobněji.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 1997 schválilo Zstupitelstvo na svém prvním zasedání 14.3. 1997
jako vyrovnaný v celkové výši 17.207.000 Kč, z toho 7 mil. Kč je určeno jako účelová dotace
z Magistrátu MO na pokračování výstavby páteřní kanalizace III. etapy.
Přebytek z loňského roku činil 427.000 Kč, bude použit na nejpalčivější problémy
(projekty na dům s pečovatelskou službou, úprava střechy ZŠ H. Salichové a na dokončení
bývalé hasičárny na Janové) a to v celkové výši 225.000 Kč. Zbývající částka 202.000 Kč
bude ponechána jako rozpočtová rezerva na nepředvídané výdaje.
Objem prací na plynových rozvodech je limitován finančními prostředky ze získané
tzv. Ekomiliardy, která byla pro nás, již po zkrácení, uvolněna ve výši 6,671 mil. Kč.
Magistrát města Ostravy nám k tomu pokrývá 20 % povinných vlastních nákladů ve výši 1,33
mil. Kč.
Hodnocení roku 1997:
Z hlediska finančních dotací to byl rok výjimečný. Investice dosáhly výše bezmála 20
milionů Kč. Na II. etapě plynofikace se prostavělo 1,9 mil. Kč z dotace ze SFŽP a 1,8 mil. Kč
z účelové dotace MMO.
Náklady na zimní údržbu místních komunikací (to je plužení, posyp a odhrnování
sněhu) dosáhly výše 130 tis.Kč.
Hospodaření ÚMOb za rok 1997 skončilo přebytkem 1,64 mil.Kč.

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA

8/25

8997

Větších průmyslových podniků na území Polankyn/O. nadále není. Situace je stejná
jako v předcházejících letech.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Družstvo vlastníků (DV) hospodaří na 1300 ha půdy. Družstvo se zaměřuje zejména
na výrobu mléka, vepřového masa, cukrové řepy, řepky olejné a obilí. Výroba cukrové řepy
se postupně snižuje.
Administrativní centrum DV je na Osadě míru, výroba mléka je již
soustředěna na dolní Polance, v kravínech u hřbitova.
Stav zaměstnanců se postupně neustále snižuje, nyní má družstvo kolem 100
zaměstnanců.
DV, provozuje i kovovýrobu rovněž ve vlastním objektu.
Soukromí zemědělci hospodaří na menší výměře půdy. Jejich počet se mění. Od roku
1991 jich ročně přibývá 3-7, někteří však svoji živnost ruší. Nejdéle soukromě hospodaří Věra
Trnavská ( na býv. hospodářství Karla Neuwirtha, U rybníčku 42) a to od roku 1991, dalšími
zemědělci jsou Adolf Franek, ul. 1. května 252, Jiří Válek na ul. A.Letenské 602 a několik
dalších. Jejich evidence není přesná, protože např. největší plochu obhospodařují ing. Mojmír
Lička z Vřesiny – kolem 45 ha a ing. Antonín Gelnar z Polanky – kolem 30 ha, ale ti nejsou
evidováni na úřadě v Polance n.O. Není zde evidován ani Antonín Prokop, který hospodaří
v objektu bývalé Honculy u Odry.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Obchody a služby byly souhrnně, přehledně a dosti podrobně popsány v r. 1996,
v podstatě zůstávají beze změn.
Byla otevřena nová prodejna koberců a podlahových krytin a koberců PETRA na ul.
Za humny 315, vedoucí paní Muřínová.
Prodej a servis výpočetní techniky – Ivo Kotala má provozovnu Za humny 292, poblíž
obecní kaple na dolní Polance.
Za zdravotním střediskem je velký sklad firmy RAPPA, s.r.o., která se zabývá
velkoobchodem s hračkami a pyrotechnikou
V areálu DV je firma TOKO – prodejna a servis zemědělských strojů.
Autodopravu provozují firmy TICHÝ, NIKL a VOZNÍK.
Autodopravu a kovoobrábění nabízí Jaroslav Šafer, Janovská ul.
Opravy motorových vozidel provádí Pavel Vavrečka, ul. H. Salichové.
Opravy karosérií – JURNA na ul. B. Smetany, KLIŠ na ul. O.Sekory.
Interiéry MULTICOLOR-BOŽOŇ (u kina).
Firma ROVEX (Petruška) – žaluzie, těsnění oken a dveří.
Malířství Jiří Nitka, ul. Za podjezdem.
Kožešnictví – Kamila Neuwirthová, Nábřežní 784.
Ing. Dagmar Beránková, Skotnice 31, nabízí služby jako auditor, daňový poradce a soudí
znalec (účetnictví).
Je řada dalších menších firem v Polance.
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Fotbalový klub SK Polanka nabízí pronájem autobusu pro zájezdy.
Pekárna FORNO na ul. Zákoutí skončila v lednu provoz, ale od března je opět v provozu pod
firmou PRAUSKOVÁ.

10. DOPRAVA
-

Nadále jezdí autobusové linky
46 ze Svinova (Krásného Pole) přes dolní Polanku na točnu u Klimkovic,
59 z točny u Klimkovic přes dolní Polanku, St. Bělou do Vítkovic,
53 ze Svinova přes Janovou, Klimkovice, na točnu v Polance
64 ze Svinova přes Janovou, Klimkovice, sanatoria na Hýlově.

Od povodní začátkem července byla dočasně zrušena linka autobusu č. 59, protože silnice
do Staré Bělé byla úplně zničena. Byla opravena, financována mimo náš rozpočet. Opravila ji
firma Silnice, a.s., do provozu byla obět uvedena 23. listopadu 1997.
Po dobu gen. opravy a uzavření ul. 1.května v úseku od Sokolské louky pro zdrav.
středisko od 28.7. po dobu jednoho měsíce jezdily autobusy linky 46 ze Svinova přes Janovou
jen na zast. Polanka- střed, současně jezdila linka 460 ze Svinova přes dol. Polanku na zast.
Hraničky.
Podobná změna pak byla při GO dalšího úseku ul 1.května (páteřní kanalizace, plyn) od
zdrav . střediska (točna Hraničky) po květinářství paní Abrlové v době od 24.9. do 29.10., kdy
linka 46 jezdila přes Janovou, Hraničky do Klimkovic a linka 460 ze Svinova jen na dolní
Polanku.
Od 23. listopadu byly v celé Ostravě zaveden nový systém městské hromadné
dopravy, tzv. Ostravský dopravní integrovaný systém ODIS. Některé linky byly změněny.
Polanky se to přímo netýkalo. Začal platit nový jízdní řád.
Vlaková doprava je beze změn, v železniční stanicí Polanka n.Odrou zastavují jen
některé osobní vlaky.
Osobních automobilů různých továrních značek velmi rychle přibývá, takže frekvenc
na cestách v obci se neustále zvyšuje. Nejfrekventovanějšími silnicemi jsou Ostravská ulice
na Janové, v Polance ul. 1. května a Svinovská – po ní jezdí řidiči z Poruby přes Odru do
Beskyd, aby se vyhnuli přetíženým křižovatkám v Ostravě.
Z místních komunikací jsou nejvíce zatíženy příjezdové cesty do jednotlivých čtvrtí:
ul. H. Salichové a Za podjezdem pro oblast Zámecké, Bezručova a Hraničky pro oblast
Fojtovské a K vydralinám pro Osadu míru. Místních komunikací v péči ÚMOb je kolem 32
km.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Výstavba páteřní kanalizace
pokračovala III. etapou. Byla to obtížná a velmi náročná akce, protože se týkala hlavní silnice
přes Polanku – ulice 1. května. Na ní se provádělo současně pokládání kanalizace, plynového
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potrubí včetně přípojek a celková generální oprava komunikace včetně nových žulových
obrub a silničních vpustí. Na pracích se největší měrou podílely firmy STASPO s.r.o.,
SILNICE a.s. a firma Michalík.
Prováděl se zejména úsek od Sokol. louky kolem hasičské zbrojnice, Lázeňského
domu až ke květinářství paní Abrlové.
Na jeden měsíc byla také v tomto úseku zastavena doprava (v srpnu) a změněny
autobusové linky – viz kapitola Doprava. Podobná změna byla provedena od 24. září na 1
měsíc.
Plynofikace:
25.6.1997 dosáhla výstavba páteřního řádu plynofikace hranice s Klimkovicemi, kde
bude pokračovat. Na II. etapě bylo položeno celkem 1,2 km potrubí a provedeno 21 přípojek
k rodinným domkům. Plyn byl do systému vpuštěn 16. října.
III. etapa plynofikace byla zahájena až v červenci. Bylo uloženo cca 4,7 km potrubí a
prostavěno 6,6 mil. Kč z Ekomiliardy a 1,3 mil Kč z dotace MMO.
K 31.12.1997 provozuje Severomoravská plynárenská a.s. v naší obci již 14,572 km
plynovodu a 3,491 km přípojek s 572 kusy HUP (hlavních uzávěrů plynu).
Na Sokolské louce u rybníka pod zámkem je již v provozu nová Sokolovna, která plně
slouží svému účelu.
Letos byl zpracován první stupeň projektové dokumentace na stavbu Domu
s pečovatelskou službou – studie. Jde o rekonstrukci budovy bývalé cihelny na Janovské ulici.
Jsou uzavírány kupní smlouvy, týkající se prodeje pozemků bývalého drážního tělesa
– tramvajové trati v oblasti Zámecké. Odkupují je občané, kteří mají své pozemky
v sousedství.
Telefonizace:
počet bytových telefonních stanic neustále roste, telefon je již běžnou potřebou.
Kromě toho se stále častěji objevují bezdrátové mobilní telefony (Paegas, Eurotel).
V telefonních automatech zvolna ustupují přístroje na mince, více se zavádějí přístroje
na telefonní karty.

11. DOMY A BYTY
Výrazně se letos rozvinula individuální výstavba rodinných domků. V roce 1997 bylo
povoleno 11 novostaveb, 12 novostaveb bylo zkolaudováno. Dále bylo povoleno a
uskutečněno velké množství oprav a rekonstrukcí, zejména zateplování fasád, výměna
střešních plášťů, velké množství přístaveb a nástaveb. Celkem bylo těchto akcí letos 102.
To vše se projevuje na vzrůstajícím počtu obyvatel i na zkrášlení vzhledu našeho
obvodu.
Dům s pečovatelskou službou má být získán rekonstrukcí bývalé obytné budovy
cihelny na ul. Janovské č. 476. Letos byla vypracována studie projektu.
Lázeňský dům, tato krásná stavba a ozdoba Polanky, je od podzimu znovu mimo
provoz.
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13. ŠKOLY
Mateřská škola, Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je Pavla Nevímová.
Ve školním roce 1996/97 bylo zapsáno celkem 129 dětí v šesti třídách. V mateřské
škole pracovalo celkem 12 učitelek a dále čtyři správní zaměstnankyně. Ve školní jídelně MŠ
pracovalo 5 kuchařek a pracovnic. Vedoucí školní jídelny je Jana Sojková.
7. května se konala v sále kina besídka s názvem „Rok v mateřské škole“.
Základní škola Heleny Salichové, H. Salichové 816
Ředitelkou školy je Mgr. Irena Kudelová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marie Friedlová,
obě bydlí v Klimkovicích.
Ve školním roce 1996/97 měla škola 387 žáků, z toho 215 chlapců a 172 dívek. Na
konci školního roku neprospěli 2 žáci.
Žáci jsou rozděleni do 18 tříd, všechny ročníky mají po dvou paralelních třídách. Žáci
1. a 2. ročníku se učí v budově staré školy na ul. 1. května 330 v 1. a 2. poschodí, ostatní třídy
v budově nové školy na Zámecké, ul. H. Salichové. Vyučuje celkem 25 učitelů. Z učitelského
sboru jsou už jenom dva muži.
Školní družina je umístěna nad školní jídelnou vedle hlavní budovy. Má dvě oddělení
se dvěma vychovatelkami – Božena Kotalová a Hana Hoňková.
Správních zaměstnanců má škola jedenáct včetně administrativní pracovnice Marie
Hurníkové. Školnicí je Jana Čápová.
V březnu už počtvrté proběhla návštěva šesti dětí z The Groves High School ve
Wrexhamu na základní škole v Polance. Pět chlapců a jednu dívku doprovázel jeden anglický
učitel. Navštívili tradičně Kopřivnici, Štramberk, jeskyni Šipku, lázně na Hýlově, skanzen
v Rožnově p.Radhoštěm, Pustevny, sklárny ve Vrbně, Praděd, centrum Ostravy a Prahu.
Školní jídelnu při ZŠ
vede Marie Charvátová. Stravuje se zde 317 osob, a to 240 dětí a 77 dospělých, učitelů
i cizích strávníků. Dopoledne odebírají děti svačinky.
Vedoucí kuchařkou je Ludmila Tvrzová, dále pracují tři kuchařky. Strávníci hodnotí
vysokou kvalitu práce zaměstnanců školní jídelny.
Základní umělecká škola Heleny Salichové, ul. 1. května 330
Ředitelkou ZUŠ H. Salichové je Jitka Malíková, zástupkyní řed. Mgr. Ludmila Stará,
obě dojíždějí z Ostravy.
Počet žáků je limitován. Ve škol. roce 1996/97 měla škola 420 žáků, z toho v Polance
n. O. 195 žáků, ostatní žáci jsou na pracovištích v Krásném Poli, v Třebovicích a v Porubě.
Největším oddělením je odd. hudební, má 320 žáků, dále výtvarné a taneční.
V uplynulém školním roce ZUŠ uskutečnila 62 akcí, z toho 53 žákovských. ZUŠ se značnou
měrou podílí na bohatém kulturním životě Polanky n/O.
Z akcí jsou to např. předehrávky tříd i celoškolní, výstavky výtvarného oboru,
výchovné koncerty pro žáky 1. tříd a jejich rodiče, vánoční koncert v kině, absolventské
koncerty, koncerty tanečního orchestru Jindřicha Czerného, přehlídka tanečního oddělení aj.
Tradicí je koncert v lázních na Hýlově a koncert Rodiče a děti. Učitelé ZUŠ spolupracují i
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s místními hudebníky. Některé významnější akce jsou uvedeny v kapitole Kultura a osvěta.
Učitelé ZUŠ spolupracují s hudebníky místní dech. hudby.
V oblastním kole celostátní soutěže ZUŠ získali 1. místo Václav Kvita – klarinet,
Magda Chovancová – saxofon, oba ze třídy uč. Jindřicha Czerného, Taťána Jantová ze tř. řed.
Jitky Malíkové a dále žákovský orchestr vedený učitelem Jindřichem Czerným.
V roce 1997 bylo zakoupeno křídlo do hudebního sálu formou tříletého leasingu, který
splácí ZUŠ.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
je stále v areálu kina, janovská ul. 333. Vedoucí knihovny Milada Horáčková z Poruby
odešla 30. června 1997 do důchodu. Místní knihovnu vedla od roku 1992. Byla ve své práci
velmi iniciativní, zorganizovala řadu soutěží a akcí.
Novou knihovnicí se stala Miluše Penjaková z Poruby. Knihovna má 543 čtenářů,
z toho 260 mladších 15 let. V roce 1997 bylo v knihovně 5815 návštěv, vypůjčených knih a
časopisů bylo 31.149. Pokračují průběžné výstavky výtvarných prací a soutěže.
Knihovna je přístupna čtenářům třikrát týdně, v pondělí, úterý a ve čtvrtek.
Kino
je v původní budově od r. 1929, bylo ovšem adaptováno v roc e1972 na širokoúhlé
s šikmým hledištěm s moderní promítací aparaturou, což funguje dodnes.
Nepatří však pod správu městských kin. Jeho provozovatelem je místní úřad.
Vedoucím kina je Zdeněk Vavroš.
Kino promítá dvakrát týdně, v úterý a v neděli, mimořádně i v jiné dny. Počet diváků
v kině se letos zvýšil na 4302 a tržby na 91.381 Kč. Mezi promítanými filmy byly např. 101
dalmatinů, pohádka Lotrando a Zubejda, Zapomenuté světlo, film Kolja už potřetí.
V sále kina bylo v lednu rozšířeno jeviště asi o 120 cm, aby zde mohly vystupovat i
větší soubory. Byla odstraněna první řada sedadel. Sál má pronajat místní radnice. Konala se
zde veřejná zasedání zastupitelstva, koncerty a větší kulturní akce. Od února zde jednou týdně
zkouší místní dechová hudba.
Spolková a zájmová činnost
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
působí v obci v dosavadním rozsahu. Starostou SDH je Milan Šuléř, velitelem
zásahové jednotky Stanislav Výtisk.
Největší letošní akcí SDH byla bezesporu činnost při záchranných pracích v povodí
Polančice a Odry při největší povodni století ve dnech 6.-9. července 1997, kdy ve spolupráci
s Hlavní záchrannou službou města Ostravy pomáhali místní hasiči evakuovat občany ze
zatopených oblastí pomocí gumového člunu a odstraňovat překážky. Naši dobrovolní hasiči
pracovali nepřetržitě pod vedením Mojmíra Sýkory a Stanislava Výtiska od neděle 6.7. do
středy 9.7. v Polance, ale pak až do neděle 13.7. pokračovali v práci i v jiných částech
Ostravy.
Po opadnutí vody byla ještě spousta práce s čerpáním zatopených sklepů a studní.
Dechová hudba z Polanky
je nejvýraznějším kulturním tělesem v obci. Obohacuje hudební život nejen v Polance,
ale i v širokém okolí.
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Koncertní vystoupení:
- 4.1. Novoroční koncert v kině
- 2.5. Večer oblíbených melodií ( s vystoupením mažoretek RYTMUS)
- 6.6. Večer oblíbených melodií – repríza
- 27.7. Krmášový koncert na zahradě u Dluhošů
- 13.12. Předvánoční koncert v kině
Zájem posluchačů je velký, např. 2.5. bylo v sále kina kolem 280 návštěvníků, byly dány i
přídavky.
Na pohřbech v Polance hrála hudba 18 x, ale mimo Polanku už 56 x, např. v Paskově,
St. Bělé, Krmelíně, Vřesině, Radvanicích, Staříči, Těškovicích, Špluchovicích, ale i
v Moravici u Melče na Vítkovsku.
Od února hudba zkouší na rozšířeném jevišti sálu kina.
Polanští písničkáři
jsou nadále aktivním souborem, který připravuje zábavné programy pro jubilanty v Polance i
v okolí, v sanatoriích na Hýlově. Vedení souboru je beze změn.
Polanecký session – vystoupení skupin folkové a folkrockové hudby, byl letos pořádán již
poosmé v sobotu 20. prosince v sále kina za velkého zájmu zejména mládeže. Hlavním
organizátorem je Mgr. Jiří Dybal, Rosťa Stryk aj. Poprvé vystoupila i skupina mladých Stíny,
ved. Milan Neuwirth.
Chrámový sbor
při kostele sv. Anny vede Marie Krejčí, lotos nacvičil Pastýřskou mši Františka kolaříka na
půlnoční mši 24. prosince.
Kluby důchodců
se scházejí pravidelně. Činnost pěti klubů důchodců v Polance byla popsána v loňském roce.
Vedení klubů se nemění.
Další zájmové organizace:
- Zahrádkáři, předsedou je ing. Miloš Kubica. Výroč. čl. schůze byla 6.3. v malém sále u
kina
- Covatelé mají svůj areál vedle hostince U Dluhošů, letos připravili dvě výstavy, v dubnu a
v červenci. Předsedou je ing. Miloš Sýkora.
- Myslivecké sdružení Poodří, předsedou je Aleš Ulmann.
- Český rybářský svaz, předsedou místní organizace je Karel Kolder. Letos vydal místní
úřad (ÚMOb) 58 rybářských lístků, z toho 22 žákovských
- Kynologové pracují pod vedením Milana Ličky.
- Junák – Svaz skautů a skautek, má v Polance středisko vedené Janem Cindlerem.
Středisko má chlapecký i dívčí oddíl. Klubovna Junáka je na faře.
- Leteckomodelářský klub a letockomodelářský oddíl vedou Rudolf a Tomáš Kanclířovi.
Některé akce zájmových organizací jsou uvedeny mezi kulturními akcemi nebo v chronologii.
Větší kulturní akce:
-

Novoroční koncert dechové hudby 4.1. v sále kina. V letošní plesové sezóně se konalo 13
plesů a večírků, většinou v Dělnickém domě nebo v sále Družstva vlastníků. Tradiční
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pochování basy bylo pro velký zájem pořádáno dvakrát, v pátek a v sobotu. Pořadateli
byli zkušení házenkáři. konal se i 4. obecní ples v sále DV
Koncert učitelů ZUŠ v sále ZUŠ v Polance 16.4., na programu populární skladby
Večer oblíbených melodií 2.5. v sále kina. Pořádala dechová hudba z Polanky, poprvé
vystoupily mažoretky Rytmus z Ostravy (ved MUDr. Tomáš Both). Přeplněný sál, kolem
280 návštěvníků.
Dětský den na hřišti u nové školy 24. května. Pořádal FK SK Polanka, ZŠ a ÚMOb.
Dechová hudba z Polanky, mažoretky Rytmus, soutěže dětí, letečtí modeláři, diskotéka
pro děti. Spolupracoval Sokol-ČOS a skauti. Autogramiáda reprezentantů ČR v led. hokeji
– Vladimír Vůjtek ml. a Roman Šimíček.
Dětský den 97 na hřišti u Dělnického domu 31.5., pořádala DTJ Polanka. Výtvarná soutěž
na téma Sport, odpoledne plné her a soutěží..
Večer oblíbených melodií, repríza pořadu dechové hudby z Polanky 6.6. v kině.
Výstava obrazů, olejomalby Lubomíra Tížka ( z výtvarné skupiny GAMA) se konala od
12. do 29.5. v budově nové školy na Zámecké. Pořádala ZŠ v Polance n/O.
27.7. Krmáš v Polance, viz kapitola Veřejný život.
Varhanní koncert Pavla Rybky z Klimkovic v kostele sv. Anny v Polance v neděli 5.10.
Pořádala jednota Orel v Polance. Velká účast posluchačů.
Předvánoční koncert dechové hudby z Polanky v sobotu 13. prosince v sále kina v 18
hodin. Přeplněný sál, přístavky. Poprvé dirigoval i kapelník Jiří Adamec.
Mikulášskou zábavu pořádal 13.12. v Dělnickém domě oddíl házené
Výstava Kytice – pastely Ivy Krakovské, učitelky ZŠ se konala od 1. do 19.12. v galerii
Heleny Salichové v nové škole.
Adventní koncert učitelů ZUŠ H. Salichové s provedením Vánoční mše Františka
Kolaříka se konal v neděli 14.12. v 15 hod. v Husově sboru Církve československé
husitské v Polance n/O. Orchestr hudebníků z Polanky dirigoval Miloslav Szott, varhanní
part hrál ing. Pavel Král. Byly též provedeny tři pastorely Aleše Rybky z Klimkovic, autor
byl přítomen. Zpíval sbor chrámu sv. Anny, sbormistr Marie Krejčí.
Session folkových a folkrockových souborů se konal v sobotu 20.12. v sále kina, již pátý
ročník. Přeplněný sál, zvláště mladí. Viz zájmová činnost.
Vánoční mše FR. Kolaříka provedena také 24.12. na půlnoční

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Více než rok uplynul od zvolení nového výboru a starosty DTJ Polanka n.O., ale
teprve v červnu 1997 bylo skončeno řízení k předání areálu Dělnického domu od TJ Sokol
Polanka.
Dvouletá neurčitost ve vlastnických vztazích se projevila zejména v provozu a údržbě
Dělnického domu a do jisté míry i ve sportovní činnosti. Přes tyto potíže se podařilo novému
výboru DTJ zajistit nejnutnější údržbu (opravu střechy, okapů a svodů, úklid areálu) a
průběžně pokračovala i činnost kubů po změně registrace na DTJ Polanka.
V říjnu byl vymalován hlavní sál a opraveno osvětlení. Oddíl házené realizuje
osvětlení hřiště. Byly obnoveny smlouvy na dodávku vody a elektřiny, pojištění, nájemní
smlouva s restaurací a novými domovníky, jimiž jsou manželé Svetovi. Ti se nastěhovali
v říjnu. Do Dělnického domu se vrací pořádek a normální sportovní život.
Oddíl házené uspořádal Dětský den a tradiční letní turnaj, stejně jako oddíl nohejbalu a
volejbalu. Oddíly si úspěšně vedou v soutěžích, starají se i o dorost a žactvo. Oddíl ASPV
(Asociace Sport pro všechny) – ženy, muži, žáci – pravidelně cvičí. Na jaře a na podzim je
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pořádán jednodenní turistický zájezd autobusem i pro nečleny. V rámci pravidelného cvičení
mají žačky jednou měsíčně plavání v bazénu. Dospělí mají zajištěn i zdravotní tělocvik. Počet
aktivních registrovaných členů DTJ Polanka je 220 a zasloužilých 57.
Starostou DTJ v Polance je Petr Andla, jeho zástupcem Jaroslav Šolc. Zprávu do
Polanského zpravodaje podal za výbor DTJ ing. Václav Kortus.
Tělovýchovná jednota Polanka (dříve Sokol)
s předsedou Vladislavem Dobešem předala areál Dělnického domu, kde dosud provozovala
činnost, v červnu 1997 Dělnické tělocvičné jednotě – DTJ.
Tělocvičná jednota Sokol (ČOS)
zůstává od letošního roku jedinou nositelkou názvu Sokol v Polance n/O. Nese
v názvu označení !tělocvičná“ a hlásí se k původním Tyršovým ideálům, zatímco druhá –
„tělovýchovná“ jednota přestává užívat názvu Sokol.
TJ Sokol rozvíjí svou činnost v nové budovaném areálu na Sokolské louce vedle
rybníka pod zámkem, kde je od 24.10. 1996 v provozu nová sokolovna, letos tedy již druhým
rokem.
V sokolovně je provoz každý všední den. Cvičí mladší i starší žáci, ženy Věrná garda,
aerobik ženy, aerobik dorostenky, v pátek hrají děti stolní tenis. Jednou týdně zde hodinu
cvičí ženy Orla. Od března byla aktivita rozšířena o cvičení rodičů nebo prarodičů s dětmi,
každou středu v nové tělocvičně.
Starostou Sokola je Vítězslav Sýkora, místostarostou Zdeněk Bílý. Od 1.9. 1997 zve
TJ Sokol občany k pravidelnému cvičení v nové sokolovně. Cvičí se denně od pondělí do
pátku, zařazen je i zdravotní tělocvik pro děti s ortopedickými vadami.
Jednota Orel
Ženy cvičí jednou týdně v nové sokolovně Sokola.
Recitační soutěže se úspěšně zúčastnily Anna Neuwirthová a Jana Cindlerová. Starostou
jednoty Orel je Richard Monar, sekretářem Alois Neisar.
Fotbalový klub SK Polanka
je samostatným subjektem. Vyvíjí svou činnost v areálu fotbalového hřiště u nové
školy na Zámecké. Hlavní mužstvo hraje I. A třídu.
Předsedou klubu je ing. Vlastimil Vozník.
V květnu uspořádal klub Dětský den – viz Kultura a osvěta.
Jezdecký oddíl již zanikl.
Na rybníku pod zámkem se letos nebruslilo, rybník byl vypuštěn. Děti chodí bruslit na
Bartošův rybník na ul. U rybníčku.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotní služby jsou poskytovány beze změn.
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Na dětském oddělení došlo uprostřed roku ke změně: MUDr. Hana Nencková, dlouholetá
dětská lékařka v Polance n/O., působila zde do 30.6., pak přešla na celý úvazek do
Klimkovic. Od 1.7. nastoupila ve středisku nová dětská lékařka MUDr. Sylva Klegová.
Mimo zdravotní středisko – v objektu Družstva vlastníků na Osadě míru – ordinuje zubní
lékař MUDr. Karel Zezula.
Zubní laboratoř v budově zdrav. střediska vede od srpna Bohuslava Pospěchová.
Různé:
- Chřipkové prázdniny byly na školách od 17. do 21.2.
- Začátkem září bylo na Janové, v části areálu bývalých kasáren otevřeno resocializační
zařízení, které je součástí „Výchovného ústavu pro zdravotně handicapovanou mládež
v Ostravě-Hrabůvce“. Celé zařízení spadá pod správu Ministerstva školství.
- Český červený kříž, místní organizace, pracuje nadále pod vedením Miroslava Bergra.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální úsek na místním úřadě převzala od 4.2. 1997 Hana Šimůnková z Polanky,
nová pracovnice.
Na dávkách ze státní sociální pomoci bylo v roce 1997 vyplaceno celkem 850.664 Kč.
Poškozeným povodněmi v červenci 1997 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 246.000. Kč.
Pomoc občanům poškozeným povodněmi v červenci t.r. přichází i ze zahraničí, např.
darem dvou propan-butanových vysoušečů v hodnotě 50 tisíc Kč, které ze sbírky německých
věřících zakoupil pan Meinolf Mellwig, který v Polance n/O. se svou rodinou přechodně
bydlí. Vysoušeče ihned dostali potřební občané k bezplatnému používání.
Finančně pomohli i japonští manželé Koji a Mieko Miakawa, kteří v době povodní
byli na soukromé návštěvě v Polance. Viz kapitola Veřejný život.
Na základě rozhodnutí Rady obvodu byla po ničivé povodni vyhlášena veřejná sbírka,
která byla určena postiženým občanům. Během dvou týdnů se v Polance n/O. vybralo 97.100
Kč.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
vykonává své bohoslužby nadále v kostele sv. Anny. Pro menší obřady jako jsou mše
ve všedních dnech, zádušní mše za zemřelé apod. byla na faře v přízemí v rohové místnosti
vybavena obřadní místnost, nazývaná též „kaple“.
Správcem farnosti je nadále P. Jaroslav Bárta. Bydlí na faře. Kostelníkem je Zdeněk
Kula. Varhanice Marie Krejčí vede i chrámový sbor. Hlavní církevní obřady jsou o
Velikonocích, kolem svátku sv. Anny (letos v neděli 27.7.) a Vánoce, kdy bývá návštěva
v kostele největší.
V kostele se letos konal jeden církevní sňatek. ze 34 pohřbů v Polance bylo 13
katolických, z toho 6 pohřbů bylo s obřadem přímo v kostele.
Na půlnoční mši 24. prosince byla provedena Pastýřská mše Fr. Kolaříka (viz
Kultura), varhanní koncert Pavla Rybky byl zde 5.10.
Zvon pro obecní kapli, zakoupený a darovaný obci občanem Františkem Neuwirthem,
byl 7. 6. vysvěcen v kostele sv. Anny, začátkem září zavěšen do zvonice obecní kaple.
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Církev československá husitská (CČSH)
vykonává pravidelné bohoslužby každou neděli a o svátcích v Husově sboru. Funkci
faráře vykonává stále Milan Gebčinský ze Staré Bělé. Na bohoslužbách bývá průměrně kolem
20 osob.
Církevní sňatky letos nebyly. Pohřby byly jen dva, z toho jeden byl s obřadem přímo
v Husově sboru.
Varhaníkem je ing. Pavel Král. Adventní koncert učitelů ZUŠ s provedením Pastýřské
mše Frant.Kolaříka se konal v Husově sboru 14. prosince.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Při Radě městského obvodu v Polance n.O. pracovala sedmičlenná komise
přestupková a veřejného pořádku.
V roce 1997 bylo oznámeno celkem 30 přestupků, z předcházejícího roku přešlo
k projednání 6 přestupků, z toho bylo postoupeno do místa bydliště 8 přestupků.
V r. 1997 bylo projednáno celkem 23 přestupků. Čtyři případy byly řešeny
napomenutím, u 12 přestupků byla udělena pokuta v celkové výši 8200 Kč, u 7 případů bylo
zastaveno řízení.
Nejvíce přestupků bylo proti veřejnému pořádku – deset, 3 přestupky proti
občanskému soužití, 4 případy majetkové, 4 přestupky proti pořádku ve státní správě a po
jednom přestupku proti stavebnímu řádu a všeobecné vnitřní správě.
Začínají se projevovat ve větší míře městské manýry vandalismu, zejména sprejování
– budova MŠ, školy, lázeňský dům, nákupní středisko, zastávky, koše atd., rozbíjení a kradení
skleněných výplní autobusových zastávkách.
Městská policie má sídlo ve správní budově Družstva vlastníků na osadě míru.
Policisté v r. 1997 řešili 1126 přestupků, dali 630 pokut v celkové výši 49.840 Kč,
kontrolovali 165 podezřelých osob, 4 osoby předvedli na Policii ČR, které dali celkem 7
poznatků, řešili 493 přestupky v dopravě (40.390 Kč), 60 případů narušení veřejného pořádku
(4680 Kč), 77 porušení vyhlášek (4670 Kč). Výrazně úspěšnými zákroky bylo nalezení dvou
celostátně hledaných osob, odhalení trestné činnosti krádeže a pytláctví a zadržení dvou
Ukrajinců, kteří byli předáni cizinecké policii. Ta je pak následně vyhostila z naší republiky.
Velitelem služebny je Josef Voral.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ke zlepšení stavu ovzduší výrazně přispívá pokračující plynofikace obce. II. etapa
výstavby pokračovala směrem ke Klimkovicím a na Osadu míru. Hranice Klimkovic dosáhla
25.6. K 31.12. 1997 je již 14,5 km plynovodu a 572 kusů HUP. (viz kapitola Výstavba).
Připravuje se provedení III. etapy plynofikace (Dolní Polanka n/O. a Fojtovská).
Pravidelný odvoz odpadu zařizuje firma OZO. I letos zařídil místní úřad sběr a
likvidaci velkoobjemových a nebezpečných odpadů začátkem dubna na šesti místech
v Polance, nebezpečné odpady na dvou místech, podobně jako v loňském roce.
Dálnice D 47
Úsek od Rudné na sever k polským hranicím je již definitivně stabilizován. O úseku
od Rudné na jih, to je o trase i přes katastr Polanky n/O., není ještě definitivně rozhodnuto.
Členové naší rady se zúčastňují mnoha jednání, kde se technicky konzultují uzly nových
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napojení přerušených místních komunikací při variantě trasy č.1 přes severní část obce, přes
Janovou.
CHKO Poodří
prohlubuje spolupráci s naší obcí, v Polanském zpravodaji postupně informuje občany.
CHKO Poodří byla zřízena vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 155/91 Sb., tedy
od roku 1991. Polanka n. Odrou je poslední obcí této chráněné krajinné oblasti, Svinova se to
již netýká.
Správa CHKO vysvětluje v Polanském zpravodaji plnění svých funkcí. Její sídlo je
v Ostravě-Přívoze, Trocnovská 2.
Čtyři zakládači černých skládek byli letos v rámci přestupkového řízení pokutováni
tisícikorunovými pokutami za to, že bezostyšně uložili svůj domovní odpad na veřejné
plochy.
Správce hřbitova Věroslav Neuvirth si stěžuje na zneužívání kontejnerů pro hřbitovní
odpad některými občany, kteří sem odkládají svůj domovní odpad.
Zajímavosti:
- Areál parku u kostela sv. Anny a Areál zámeckého rybníka včetně břehových porostů mají
být registrovány jako významný krajinný prvek. Návrh vyhlášky na registraci podal odbor
ekologie Magistrátu města Ostravy. Po schválení vyhlášky budou mít tato území zvláštní
ochranný režim.
- V době letošních povodní a silných dešťů v červenci bylo zničeno i čapí hnízdo na
bývalém fotbalovém hřišti u zdravotního střediska. Hnízdo ztěžklo deštěm tak, že strom
jeho tíhu neunesl a zlomil se. Při pádu zahynulo jedno čapí mládě, druhé se podařilo panu
Theimerovi zachránit a odvézt na chovnou stanici pro ohrožená zvířata do Bartošovic.
- V polanském revíru se rozmnožily lišky. Myslivci jich letos ulovili osmnáct.

21. POČASÍ
Naprosto výjimečnou zvláštností letošního počasí byly červencové povodně, jsou
popsány níže.
Leden

Únor
Březen
Duben
Květen

Červen
Červenec

1.1. je sněhová pokrývka 10 cm, mráz – 12 st.C, 3.1. – 13 st.C, 5.1. již kolem
30 cm sněhu. 9.1. je mimořádný smog, 17.1. vítr a slabí námraza, stále sněh.
pokrývka, 29.1. obleva
3.2. – 13 st.Cm 7.2. zmrzlý sníh, 12.2. déšť, oteplení od 10.2., 17.2. mráz -6
st.C, 20.2. 6 st.C, zbytky sněhu, 26.2. 9 st.C
1. polovina března přes den kolem 10 st.C, 17.3. sníh, od 18.3. mrazy, od 22.3.
sněžení, 27.3. silný vítr, od 28.3. oteplení, 10 st.C
2.4. odpol. již 17 st.C, ochlazení od 7.4.-4 st.C, sníh do 17.4., oteplení kolem
24.-24.4., vítr, kolem 17 st.C, 29.4. déšť
od 2.5. 22 st.C, proměnlivé počasí, od 12.5. pěkně, 23 st.C, 15.5. 28 st.C, 16.5.
bouřka a déšť, pak do 20.5. pěkně, 26 st.C, 21.5. odpoledne déšť, 27.5. bouřka,
konec května deště.
1.6. chladno, večer déšť, pak několik dní pěkně, 14.6. večer liják, 30.6. dusno,
večer déšť
na začátku vedro, 4.7. dusno, bouřka, slabý déšť, 5.7. zataženo, déšť, 6.7.
(neděle): prší, prší,lije. Povodeň na Polančici. 7.7. prší bez přerušení, lije.
Povodně v okolí. 8.7. stále prší. Středa 9.7. ráno ještě slabý déšť, dopoledne už
polojasno, beze srážek. Povodně vrcholí. Do 14.7. polojasno, odpol. do 25 st.C,
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15.7. přeháňky, též 16.7. Déšť ve dnech 18.-21.7., další dva dny přeháňky,
25.7. opět déšť. Pěkné čtyři dny od 27.7. (krmáš v Polance). 31.7. opět déšť,
ochlazení.
1.8. prší. Zlepšení počasí od 8.8., odpolední teploty až 27 st.C, skoro až do
konce srpna pěkně, jen 29. a 30.8. ochlazení a déšť.
na začátku teploty 25 st.C, 9.9. bouřka a déšť, bouřka i 6.9., 18.9. pěkně, 19.9.
déšť. Pak až do konce září pěkné počasí s odpoledními teplotami kolem 17 až
18 st.C.
Začátkem října pěkné počasí, odpoledne kolem 16 až 21 st.C. Slabé přeháňky
od 8.10., od 13.10. pěkně až do 21.10. s odpoledními teplotami do 10 st.C.
První mrazík 22.10. -3 st.C. Sněžení 27.10. Oteplení 30.10., odpoledne 8 st.C.
ochlazení 4. a 5.11. do -4 st.C, 6.11. ráno 12 st.C, 7.11. odpoledne 17 st.C,
8.11. slabý déšť. 12.11. odpoledne 18 st.C, 13. a 14. 11. déšť, 20.11. mlha, ráno
- 5 st.C, od 21.11. sněžení čtyři dny, kolem 0. 26.11. smog
začátkem prosince teploty ráno nad nulou, bez sněhu občas sníh s deštěm.
11.12 oteplení, 18 st.C, večer déšť. Ochlazení od 15.12. ráno -4 st.C, sněžení,
večer -9 st.C, 17.12. -13 st.C, 20.12. nad nulou, večer déšť. Vánoce bez sněhu,
děšť, kolem 8 st.C. Konec prosince podobně, polojasno až oblačno.

Povodně století
Povodeň, jakou nikdo nepamatuje, postihla naši obec v době od neděle 6. července do
středy 9. července 1997. Postihla také skoro celou Moravu a Slezsko a napáchala neuvěřitelné
škody. Byla nazývána apokalypsou čili hrůzným zjevením, což plně vystihuje obraz těch
červencových dnů.
Hodně občanů fotografovalo tuto událost, ale nejlépe zachycuje a vystihuje situaci
videozáznam s autentickým zvukem. Záběry natáčel Jiří Theimer, ul. Za humny 175, který
jezdil po Polance i okolí se starostou Přemyslem Kaspříkem na motorovém vozidle a pořídil
velmi cenné dokumentární záběry. Videozáznam pak věnoval obci.
Vlastní příčinou povodní byly vydatné a nepřetržité deště na celém území Moravy a
Slezska, kdy půda v krajině byla přesycena dešti, nepřijímala vodu a ta rychle stoupala
v potocích a řekách. 30. června bylo dusno, večer déšť. Na začátku července byla vedra, 4.7.
bylo dusno, bouřka a pak slabý déšť, ale od 5.7. už pršelo nepřetržitě.
V neděli 6.7. byl déšť vydatný, lilo celý den. Odpoledne voda v Polančici stoupala,
Polančice vystoupila z břehů. Zatopila dvorek u Šafrů vedle splavu, začala se objevovat na
ulici Zákoutí a na dvoře u Oravců (Maděrů) čp.618 na pravém břehu.
Ve večerních zprávách v televizi hlásili zvýšený stav vody na Odře a o prvních
záplavách prostoru mezi Starou Vsí n. Ondřejnicí a Polankou nad Odrou. V mnohých místech
byl již hlášen třetí stupeň povodňové aktivity a stav ohrožení. Kronikář si zaznamenal:
„Večer jseme se vydali se svým osmnáctiletým synem Lukášem s fotoaparátem
k Polančici. Vyšli jsme kolem 23 h. V prostoru mezi Polančicí a hostincem U Dluhošů jsme
přešli ve vysokých gumových botách jen po vyvýšeném okraji silnice v zatáčce, přes který se
přelévala voda. U vchodu do hostince byla voda po okraj vysokých bot. Ulice 1. května byla
zcela zatopena, auta od Klimkovic již nemohla projet. Autobus č. 46 rovněž neprojel, proto
vyjel do kopce na Osadu míru, tam otočil a jel zpět. Další autobusy už nejely ani tam, otáčely
kolem nákupního střediska.
Zhaslo veřejné osvětlení. Velká voda a tma působily děsivě a hrůzně. Zákoutí bylo
zatopeno, na silnici stálo několik aut hasičů se čluny, strážníci městské policie. Fotografovali
jsme pomocí blesku několik záběrů. Kolem hostince u Dluhošů se valil velmi silný proud
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vody na Malostranskou ulici. Tam právě spouštěli místní hasiči člun, aby pomohli evakuovat
lidi ze zatopených domů.
U Šafrů (čp.564) měli již vodu ve dvorku až ke dveřím. Zahrada za domem paní
Friedlové (č.119) a za domem 540 byla zcela pod vodou.
Kolem půl sedmé ráno jsme znovu vyšli do včerejších míst. To už bylo pondělí 7.7.
Fotografovali jsme prostor před hostincem u Dluhošů a Husovým sborem. Ulice 1. května
byla zcela zatopená včetně autobusové zastávky. Autobus ke Klimkovicím nejezdil. Zahrada
u Martínků (Frýdl), areál chovatelů i zahrada u Adámků č. 118 tvořily velkou vodní plochu.
Přes cestu do kopce na Osadu míru (K vydralinám) ležel větrem vyvrácený starý velký smrk.
A spadl prý v noci, tedy kolem půl jedné, aniž poškodil elektrické vedení. Neuvěřitelně
přesně se položil. Hasiči jej v noci rozřezali, aby se dalo projet na Osadu míru.
Stav vody kolem Dluhošů byl už o něco nižší než v noci.
Zajeli jsme autobusem na dolní Polanku, toho dne ještě jezdil. Autobusová linka 59
byla zrušena, cesta do St. Bělé byla pod vodou. Voda se už přelévala přes cestu v místech
bývalého mlýna (nový domek rodiny Machů), podstavec sochy sv. Jana Nepomuského byl již
ve vodě (příštího dne však byla voda více než o metr výše), popelnice v zatáčce u cesty byla
do tří čtvrtin zatopena vodou, zahrádka p. Filipce čp. 230 (Pospíšil, nyní Kohout). Paní
Kohoutová s pláčem procházela z předsíně a verandy na dvůr, po kolena ve vodě.
Vlaky ještě jezdily, avšak poslední den, protože téhož dne, v pondělí 7.7. odpoledne,
vykolejil na vodou podemleté trati nedaleko Suchdolu nad Odrou mezinárodní rychlík
Sobieski, který jel do Ostravy. Sotva rychlík přejel most přes rozvodněnou řeku, polovina
mostu se zřítila. Přímé oběti na životech nebyly, ale raněné převáželi vrtulníkem do Ostravy,
jak mi večer vyprávěl Jiří Kubica, který pracuje u letecké záchranné služby.
Za železniční tratí v Polance tvořila voda obrovskou souvislou plochu až do St.Bělé.
Hloubka vody na silnici zatím ještě nebyla moc velká, dalo se přejít ve vysokých gumových
botách až na oderský most k bývalému hostinci Honcula, kde soukromě hospodaří Antonín
Prokop. Dobytek, hlavně koně, již včera evakuoval do Polanky. Fotografovali jsme úděsné
přírodní divadlo, ale museli jsme se rychle vrátit zpátky, protože voda s každou hodinou
stoupala. Cestou jsme viděli, jak šneci a hlemýždi zoufale hledali útočiště na kůlech plotů,
aby byli nad vodou. Autobus č.46 přestal jezdit přes dolní Polanku, Svinovská ul. a cesta
kolem Kovošrotu do Svinova byla zatopena. Odpoledne již jezdil autobus jen přes Janovou.
Jel jsem do Svinova zajišťovat akci setkání s Japonci v restauraci U Vojtěcha v budově
ÚMOb Svinov, ale vchod do restaurace byl pod vodou. Porubka vylila, kolem kostela se valil
proud vody na Bíloveckou ulici, podrážel nohy. Z obchodu u kostela se dveřmi valil proud
vody zevnitř na ulici. Na Bílovecké ulici se pokoušela projet poslední motorová vozidla. A
stále prší, prší .....
Nejhorším dnem bylo asi úterý 8.7. Televize neustále informuje o velkých povodních
na severní Moravě. Zatopených území přibývá.
Jeli jsme odpoledne fotografovat na dolní Polanku, ale daleko jsme se nedostali. U
obchodu pod kopcem začíná souvislá hladina až po Starou Bělou. Křižovatka Svinovské ul
1.května je pod vodou, veškerá doprava zastavena. Od obchodu odplouvá gumový člun
s nákupem.
Vlaky nejezdí, z vodní plochy ční jen vyvýšená trať, po které se někteří jednotlivci
vydávají na průzkum situace v okolí.
V oblasti Zámecké je zcela vypnut elektrický proud. Velké povodně na řece Opavici
vyřadily postupně z provozu elektrárnu v Třebovicích. Stále prší a prší. Dovídáme se o
velkých záplavách v Nové Vsi. Křižovatka u vodárny v Nové Vsi je hluboko pod vodou,
veškerá doprava do Ostravy je v těchto místech zastavena. Jedinou příjezdovou cestou od
východní části Ostravy, od Poruby, je vyvýšená ulice Rudná. Pod vodou je celé nádraží ve
Svinově. Hrůzné ticho leží nad zaplavenou krajinou.
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Středa 9.7. v Polance ještě ráno slabě pršelo, ale zbytek dne bylo polojasno, beze
srážek. Voda kolem Polančice částečně opadla, je v korytě potoka.
Záplavy se přesunuly na Moravu do Olomouce, Kroměříže a okolí, též do východních
Čech kolem Hradce Králové.
Oblast Zámecké v Polance je již druhý den bez elektrického proudu. Odpoledne jsem
zajel autobusem č. 46 přes Janovou (dolní Polanka n/O. je stále pod vodou) do Svinova. Voda
opadává, kolem rourovny je asi půl metru vody, celé svinovské nádraží je pod vodou, vlaky
nejezdí. ze svinovských mostů je žalostný pohled na zaplavené okolí. Tramvaje nejezdí,
policisté nikoho nepouštějí na silnici do Ostravy, křižovatka u vodárny v Nové Vsi je pod
vodou.“
Od 10.7. hladiny řek a potoků na Ostravsku klesají. Část Polanky je již třetí den bez
elektrického proudu až do 19:40h.
Povodně se přesouvají na jižní Moravu, 11.7. jsou v Olomouci, Kroměříži,
v Otrokovicích aj.. Televize přináší zpravodajství o záplavách – 13.7. kolem Uherského
Hradiště, 14.7. u Hodonína. Teprve kolem 16.7. povodně na jižní Moravě končí.
Polančice se znovu vylila 20.-21.7. na Nábřežní ul., Sjednocení a části Malostranské
ulice.
V době povodní v Polance byli na tom nejhůře občané bydlící na ulicích Sjednocení,
Nábřežní, Malostranské, Zákoutí, Za strouhou, K pile a v části ulice 1. května od mostu přes
Polančici směrem na Klimkovice až k domu rodiny Vozníkových. Katastrofálně však na tom
byly domky na ulici Svinovská a 1. května od obchodu Pod kopcem (paní Machů) až po
oderský most a Honculu.
Z ulic Nábřežní, Malostranské a Sjednocení vznikly rázem dravé řeky, které se daly
zdolávat jen čluny. Z Odry, Mlýnky, rybníků a ploch mezi nimi vzniklo jedno obrovské
jezero, které protínala pouze železniční trať a jako ostrov vyčníval most přes Odru. Polanka
n/O. byla přístupná pouze po cestě od Janové.
Záchranné práce začaly ihned 6.7. večer – likvidace překážek (spadlé stromy),
evakuace občanů z nejhrozivěji zatopených domů, evakuace hospodářského zvířectva. Řídící
centrum bylo zřízeno na naší radnici pod vedením velitele zásahové jednotky ing. pplk.
Vlčka. K nim se ihned přidali naši dobrovolní hasiči, dále též dobrovolní hasiči z Hrabové,
Zábřehu a jednotka hasičského sboru ČD. Práce pokračovaly do středy 9.7., naši hasiči
pokračovali v práci v jiných částech Ostravy. Kus práce vykonali i místní strážníci. Pomáhali
i jednotliví občané, nabízeli ubytování evakuovaným občanům.
V průběhu záplav byli s menšími či většími obtížemi zcela evakuováni občané z 27
domků. Umístěni pak byli většinou u svých příbuzných, pouze dva byli ubytováni v budově
staré školy.
Kromě stresů a utrpení lidí zanechala povodeň čtyři vyvrácené urostlé stromy, mnoho
stromů nachýlených, poničené a znečištěné místní komunikace, zejména Malostranskou a
Nábřežní ulici, z části zničenou ulici 1.května za tratí směrem na Starou Bělou, velké
množství zatopených sklepů, zničená obydlí, vyvrácené ploty, zabahněné zahrady a louky,
zničenou úrodu, velké množství uhynulých hospodářských i divokých zvířat včetně ryb a
jeden zřícený štít rodinného domku čp.142 na Malostranské ulici.
Výšku vody u zatopených domů ukazuje mokrý pás, stejně jako na soše sv. Jana
Nepomuckého. Děsivé dny budou připomínat fotografie, ale i videozáznam. Rozsah záplav na
Ostravsku znázorňuje i mapka v měsíčníku Ostravská radnice ze srpna 1997.
Největší škody utrpěli manželé Josef a Věra Tomáškovi, kteří přišli o majetek v oblasti
Dubí u Svinova, pak se přistěhovali do Polanky n.O., ul. 1. května 263 (stavebniny na dol.
Polance).
Střední škody:
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ul. 1. května – čp. 244 – Karabinošovi, 506- Volní, Vybíralová, 234-Bernátovi, 233Červenkovi, 484- Novotní, 230-Kohoutová, 228-Malíkovi, 241-Filipcovi
Za Strouhou: čp.490-Štefkovi, 242 – Tížek
1. května: čp. 226- Foltysovi
Svinovská: čp. 1168-Borečkovi, 691-Neuwirthovi
Malostranská: čp. 123- Gřeškovi
Nábřežní: čp. 30-Golisovi.

Celkové škody lze těžko odhadnout, celostátně se hovořilo o miliardách korun, pak o
desítkách a stovkách miliard. Také počet obětí na životech stoupal, až překročil padesátku, na
polském území bylo rovněž přes padesát obětí. V Polance n/O. naštěstí nezahynul nikdo.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
02.01. Dech. hudba hrála horníkům Dolu Paskov, též zaměstnancům úřadu. Nastoupila nová
tajemnice úřadu Zdeňka Svobodová.
04.01. Novoroční koncert dech. hudby v kině
09.01. Silný smog, limit překročen 5 x.
04.02. Na ČD začíná pětidenní stávka železničářů. Na úřadě nastoupila Hana Šimůnková,
sociální pracovnice.
17.-21.2.
2. chřipkové prázdniny, pak týden jarních prázdnin
leden, únor – konalo se 13 plesů a večírků v Děl. domě a v sále DV
únor, březen – Kometa Hale-Bopp jasně září nad Polankou, viditelná pouhým okem
ještě i v květnu
05.03. Přijelo 6 dětí z Anglie do ZŠ
06.03. Výroční čl. schůze zahrádkářů, přednáška v malém sále u kina
02.04. Koncert Děti a rodiče v ZUŠ
03.04. Taneční orchestr ZUŠ – 1. místo v oblast. soutěži v Krnově
15.04. Porada obvod. kronikářů v AMO, prohlídka objektu po GO
16.04. Koncert učitelů ZUŠ, populární hudba
25.04. Papež Jan Pavel II. přijel do Prahy
26.04. Prodejní výstava drob. zvířectva v areálu U Dluhošů
29.04. V Olomouci odvolací proces s vrahy Heleny Ulmannové (r. 1992), senát Vrchního
soudu snížil tresty všem třem obžalovaným
01.05. Jízda parním vlakem ke 150. výročí Severní dráhy Ferdinandovy, z Lipníka n. Bečvou
do Bohumía
02.05. Večer oblíbených melodií v kině, poprvé mažoretky Rytmus
07.05. Besídka „Rok v mateřské škole“ v sále kina
12.05. Výstava obrazů Lubomíra Tížka v nové škole
24.05. Dětský den na hřišti u nové školy (FK SK Polanka)
31.05. Dětský den na hřišti u Děl. domu - házenkáři
02.06. Závěrečný koncert žáků ZUŠ v kině
06.06. Večer oblíbených melodií v kině, repríza
14.06. Setkání spolužáků ročníku 1932 v sále DV
25.06. Plynofikace dostoupila na hranice Polanky a Klimkovic
01.07. Nová dětská lékařka MUDr. Sylva Klegová, nová knihovnice Miluše Penjaková
6.-9.7. Povodně na Polančici a Odře
10.-16.7.
Povodně na jižní Moravě
16.07. Film Kolja již potřetí promítán v Polance

23/25

23997

20.-21.7.
Polančice znovu vylila na Nábřežní ul., Sjednocení, Malostranské
27.07. Krmáš v Polance
28.07. Změna autobus. linky 46 na jeden měsíc – 46 jezdí přes Janovou Pol. –střed,
z Hraniček do Svinova jezdí linka 460, uzavř. silnice od Sokol. louky ke zdrav.
středisku
01.09. ČT 1 vysílá nonstop. Zavěšen zvon na obecní kapli, dar F.Neuwirtha
24.09. Změna trasy autobusu 46 přechodně na 1 měsíc, Svinov-Hraničky-Klimkovice, č. 460
jezdí z dol. Polanky do Svinova, začíná GO silnice na dol. Polance.
05.10. Varhanní koncert Pavla Rybky v kostele sv. Anny
16.10. Vpuštěn plyn po dokonč. II. etapy plynofikace – hor.Polanka, Osada míru
21.10. Setkání jubilantů 70, 75 let v kině
05.11. Autobus 46 jezdí opět normálně, oprava silnice dokončena
07.11. Pořad Sejdeme se při dechovce v malém sále u kina
23.11. Nové jízdní řády, Ostravský dopravní integrovaný systém. Obnovena linka autobusu
59 po opravě silnice do St. Bělé
06.12. Slavnostní koncert ke 20. výročí založení Slezského souboru písní a tanců H.
Salichové v Domě kultury v Porubě
1.-19.12.
Výstava pastelů Ivy Krakovské – Kytice, v nové škole
10.12. Koncert dětí ZUŠ v sále kina
13.12. Předvánoční koncert dechové hudby z Polanky v kině
14.12. Adventní koncert učitelů ZŠ, žákovský orchestr a provedení Pastýřské mše F.Kolaříka
a tří pastorel Aleše Rybky, Husův sbor
20.12. Session folkové a folkrockové hudby v sále kina
24.12. Půlnoční mše ve 23 h. v chrámu sv. Anny, Pastýř. mše F. Kolaříka
31.10. Polanka má 4147 obyvatel

23. RŮZNÉ
-

-

-

-

Zvon pro obecní kapli zakoupil 91 letý občan František Neuwirth, Oblouková ul. 169.
Zvon byl ulit ve známé zvonařské dílně Dytrychů v Brodku u Přerova. Je vysoký 25 cm,
v průměru má 23,5 cm a váží i se srdcem pře 11 kg. Na okraji zvonu je nápis: Svatá
Anežko, oroduj za nás“ a „Polanka nad Odrou LP 1996“. Uprostřed je znak dílny
s nápisem: „Ulila rodina Dytrychova“. Plášť zvonu je zdoben plastickými ornamenty a
podobiznou Anežky. Začátkem září byl zvon zavěšen v obecní kapli a zvonění se ujal
zdravotně postižený Josef Vašík, ut. 1.května 164
Reprezentativní publikace „Česká republika-srdce Evropy“ vyšla koncem roku
v nakladatelství SRDCE Ostrava. Jedna stránka v ní je vyhrazena Polance nad Odrou.
Vychází i ve dvou jazykových mutacích – v němčině a angličtině.
Vyšla i kniha Česká republika v symbolech, znacích a erbech, kde je též vyobrazen a
popsán znak Polanky nad Odrou.
Vyšla kniha občana Polanky, bývalého zástupce starosty a nadšeného ochránce přírody
Štěpána Neuwirtha „Smrt číhá v tůni“. Je to povídková kniha o přírodě a lidech kolem
polanských rybníků a krajině Poodří.
Kometa století – Hale-Bopp. Jedna z nejpodivuhodnějších komet, jaká kdy byla
pozorována po svých dvou objevitelích – Alanu Haleovi a Thomasi Boppovi. Kolem 23.3.
byla nejblíže Zemi, kolem 27.3. dosáhla nejvyšší jasnosti. Občané Polanky ji pozorovali
pouhým okem od února až do začátku května. Nejlépe byla pozorovatelná večer na
severozápadě. K Zemi se kometa vrátí kolem roku 5197. Článek s fotografií komety nad
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Polankou uvedl v Polanském zpravodaji v březnu 1997 Lukáš Král, který jako astronomamatér letos dokončil stavbu vlastního velkého dalekohledu.
Televizní vysílání: od 1.1.1997 vysílají čtyři české televizní stanice: ČT 1, ČT 2, Nova a
Prima. Dosavadní Premiéra přejmenována na Prima.
V Krásném Poli zemřel 5.5. Jaromír Richter, nar. 1921, jeden z iniciátorů založení LŠUZUŠ v Krásném Poli 1958, učitel a sbormistr dětského pěv. sboru „Červený květ“ a pak
Ostravského dětského sboru, strýc nynější ředitelky ZUŠ Jitky Malíkové.
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