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2. KRONIKA
Kronikářem Polanky n.O. je Mgr. Jaroslav Král. Spolupracuje zejména se starostou
obce Přemyslem Kaspříkem.
V Polanském zpravodaji je nadále pravidelná rubrika „Ze stránek kronik“. V ní
kronikář letos publikoval příspěvky:
- Výročí roku 1998 z historie Polanky
- Před 40 lety vznikl Dětský pěvecký sbor
- Jak v polanském zámku strašilo (ze školního časopisu měšťanky z r. 1934)
- Číslování domů v Polance
- Výročí republiky očima kronikářů (z historie oslav)
- Sto let od narození Josefa Dobeše (malíře)
Při studiu a zpracování historických témat se o materiály zajímali studenti Blanka
Stieberová, Jakub Klucho, Lukáš Friedel, Ondřej Mittner a Lucie Sekerová.
Porady obvodních kronikářů v AMO se letos nekonaly.
V Polanském zpravodaji v září vyšel článek Radoslava Daňka „75 let činnosti městského
archivu v Ostravě“. Dnes počet archivních fondů přesahuje 1200, fyzickým rozsahem čítají až
4.5. km. Vedle písemností uchovává AMO také fotografické a filmové dokumenty a rozsáhlé
sbírky map a plánů, pečetidel a razítek, knihy, noviny a časopisy. Pečuje též o historické
dokumenty, nejstaršímu je přes 600 let. Archiv je v Přívoze na Špálově ulici č.23.
Kronikář provedl besedu v Klubu důchodců v malém sále u kina 22. ledna a besedu se
žáky devátých tříd k historii Polanky 26.června.

3. POPIS OBVODU
Obvod zůstává bez podstatných změn. V tomto roce má již 1212 popisných čísel.
V Polanském zpravodaji v červenci uvedl kronikář článek o historii číslování domů
v Polance. V 19. století už jsou uváděna čísla, ale neodpovídají dnešním. Nové číslování
platné dodnes bylo zavedeno asi roku 1911. Až do popisného čísla 462 ukazuje stav osídlení
v Polance v té době. Tehdy ještě patřily k Polance osady Václavovice a Fonovice, kde
číslování končilo, dále bylo ještě šest domků na samotě Hraničky ( u Jistebníku), které však
patří k Polance dodnes, zatímco Václavovice a Fonovice byly v roce 1948 připojeny ke
Klimkovicím a jejich čísla popisná 375-456 byla přidělena tehdejším novostavbám v Polance.
Další číslování pak ukazuje na postup výstavby v obci.
Barevná mapa obvodu je stále v prodeji, v zasedací síni radnice jsou trvale vystaveny
letecké barevné snímky Polanky n/O.
Nová kulturní památka
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. 7406/98 ze dne 2.12. 1998 byl kostel sv.
Anny v Polance nad Odrou prohlášen za kulturní památku. Kostel je jednolodní novogotická
stavba s hranolovou předsazenou věží (50,5 m), vnitřně disponován příčnou lodí, kůrem,
zákristií a polygonálně uzavřeným presbytářem. Půdorysné rozměry činí cca 45 x 21 m.
Průčelí jsou pravidelně rytmizována vysokými lomenými okny s barevnou
mozaikovou figurální vitráží a stupňovitými opěrnými pilíři. Horizontálně je stavba členěna
soklem se soklovou římsou a parapetní a profilovanou korunní římsou.
Střecha nad lodí je sedlová, nad věží jehlancovitá. Prostory jsou klenuty poli křížové
klenby.
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Interiér kostela je neporušeně dochován. V objektu se nachází původní novogotický
mobiliář a stěny jsou vyzdobeny reliéfními obrazy křížové cesty.
Kostel byl postaven v letech 1892 – 1893 z odkazu a finanční dotace 40.000 zlatých
od hraběnky Karoliny z Beroldingenu, podle projektu opavských stavitelů Kerna a Bluma.
Dodnes tato stavba tvoří výraznou a malebnou dominantu naší obce.
Po stránce stavebně-technické je však kostel vážně ohrožen. Vlivem hydrologických
změn podloží dochází k nerovnoměrnému sedání objektu a tím k vnitřnímu narušení kleneb a
zdiva.
Zdejší farnost proto nechala v roce 1997-1998 zpracovat projekt na záchranu tohoto
vzácného objektu. Finančně se na něm podílel i obvodní úřad (140 tis. Kč). Náklady na celou
sanaci kostela – cca 10 milionů Kč-značně převyšují současné finanční možnosti nejen místní
církevní správy, ale i nově zřízeného ostravsko-opavského biskupství, pod které naše farnost
spadá.
Na sklonku loňského roku došlo již k havarijnímu stavu zákristie, takže musely být
okamžitě provedeny dílčí stavební úpravy, na které místní radnice z rozhodnutí zastupitelstva
přispěla finančním obnosem 20. tis. Kč.
Největší díl a tíha zodpovědnosti za záchranu této kulturní památky samozřejmě leží
na bedrech vlastníků tohoto objektu.
Ostatní kulturní památky jsou popsány stručně v r. 1997. Od roku 1996 jsou zdroje
minerálních vod – 8 pramenů – prohlášeny za přírodní léčivé zdroje.
Česká pošta Ostrava 25
sídlí nadále v budově ÚMOb (obecním domě), vedoucí místní pošty je od loňského
roku Zdeňka Ptáčková z Ostravy – Poruby.

4. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel v Polance n.O. neustále stoupá:
Ke dni 01.01.1998
4143 obyvatel
2059 mužů
30.06.1998
4160 obyvatel
2063 mužů
31.12.1998
4166 obyvatel
2068 mužů
Občanů do 15 let je 711, z toho 371 chlapců a 340 dívek.
Občanů nad 15 let je 3455, z toho 1697 mužů a 1758 žen.
V Polance n.O. žije dále 176 přechodně pobývajících.

2084 žen
2095 žen
2098 žen

Narozením přibylo 34 občanů, přistěhováním 101 občanů. Úmrtím ubylo 41 občanů,
odstěhováním 71 občanů.
Nejstarší občané:
Maria Neuwirthová
Jozef Škvarek
Vladislav Dobeš
František Neuwirth
Františka Dobešová
Anna Stieberová
Vladimír Přibyl
Bohumila Hanulíková
Amálie Chmelařová
Anna Franková

H. Salichové 1057
Hraničky 458
1.května 277
Oblouková 169
K ile 472
1.května 331
Zákoutí 5
Zákoutí 6
H. Salichové 828
A. Letenské 539

95 let
93 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
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Nejstarší občanka Maria Neuwirthová zemřela začátkem února, Vladislav Dobeš
koncem října.
Ze známějších občanů zemřeli:
- Vratislav Martínek, funkcionář fotbalového oddílu, zemřel v květnu
- Božena Stodtová, zahradnice, zemřela v červnu
- Jaroslav Blahut z Přemyšova, bývalý zápasník ř.-ř.
- Vladislav Dobeš, zasloužilý člen hasič. sboru, dlouholetý varhaník v Husově sboru,
zemřel v říjnu ve věku 92 let
- Jiří Vlk, bývalý vedoucí oddílu Junáka 1946-49, zemřel v prosinci
- Valentin Berger, bývalý dlouholetý a poslední předseda místního národního výboru,
zemřel 10.12. ve veku 82 let
Z nejmladších občanů zemřeli bratři Ivo Dostál (51 let) a Luděk Dostál (46 let), oba na
infarkt.
Mimořádné události:
- V srpnu se pokusil o sebevraždu oběšením Jiří Válek (48 let), A. Letenské 602. Zranil si
jen krční obratel.
- 16.5. havaroval u Bruntálu vrtulník letecké záchranné služby, v jehož posádce byl i občan
Polanky záchranář Jiří Kubica, ul. L.Janáčka 869. Všichni tři členové posádky včetně
pilota katastrofu přežili, nejhůře byl postižen lékař. Převážená pacientka zahynula. Jiří
Kubica utrpěl jen otřes a zhmožděniny.
Sňatky:
Na místní radnici bylo letos uzavřeno 23 sňatků, z toho jeden s cizincem (Španěl).
Nejmladším snoubencům bylo shodně 20 let, nejstarší nevěstě 66 let a ženichovi 61 let. Jeden
sňatek byl uzavřen v kostele sv. Anny. Sedm sňatků bylo tzv. delegačních, to znamená, že
snoubenci nebyli z Polanky.
Zlatou svatbu oslavili na úřadě 29.3. manželé Karel a Libuše Žižkovi z ul. L. Janáčka,
dále též manželé Oldřiška a Mojmír Paličkovi z ul. 1.května 565 měli zlatou svatbu 12.9.
Zajímavosti z matriky:
- V obvodě se letos nenarodilo žádné dítě, to je přímo v Polance, děti se nyní rodí téměř
výhradně v nemocnicích.
- Přímo v Polance zemřelo 16 osob (ostatní na jiných místech nebo v nemocnicích)
- Slavnostní vítání dětí v obřadní síni radnice se konalo pětkrát, se svými rodiči se ho
zúčastnilo 33 dětí z 35 pozvaných.
- Nejfrekventovanějším příjmením v Polance je stále Neuwirth (Neuvirt, Neuvirth,
Neiwirth), jichž je celkem – mužů i žen – 146. Na druhém místě je příjmení Gelnar – 63,
Ulmann, Ulman – 59, Kubica, Dluhoš – 51, Planka – 44, Friedel – 39, Sýkora, Král – 38,
Tomášek, Vavroš – 34, Kavala – 32.
- U křestních jmen vedou Marie a Jiří – po 133, Petr – 124, Josef, Jozef – 112, Jan – 102,
Pavel – 92, Anna a Jana – 89, Tomáš – 71, Zdeňka, Zdenka – 70, Martin – 67, Zdeněk –
64, Eva – 60, Jaroslav – 57, Miroslav – 56, Jarmila – 53, Milan a Petra – 51, Václav a
Lenka – 50.
- V říjnu se konalo tradiční setkání jubilantů – 70, 75 let – v malém sále u Friedlů. Z 69
pozvaných přišlo 55 oslavenců.
- Ženy, které pracují v aktivu pro občanské záležitosti, navštívily letos celkem 33 jubilantů,
kteří se dožili 80, 85, 90 a více let a předaly jim dárkové balíčky s kytičkami.
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Pohřby
našich občanů nebo jejich příbuzných se konaly v Polance převážně ve smuteční obřadní síni
– Frankově kapli u hřbitova. Dále bylo pět pohřbů s obřadem v katolickém kostele sv. Anny a
dva pohřby v Husově sboru.
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 16, s farářem Církve československé
husitské pět, občanských pohřbů bez kněze bylo dvanáct. Dále byla tři rozloučení v úzkém
rodinném kruhu bez účasti veřejnosti, zcela bez obřadu odešlo šest občanů. Dva obřady se
konaly v krematoriu na Slezské Ostravě.
Pohřbů do země na hřbitově bylo 15, v krematoriu bylo zpopelněno 28 občanů.
Průměrný věk zesnulých byl letos 75,5 let.
Katolické obřady prováděl P. Jaroslav Bárta, u CČSH farář Milan Gebčinský ze St.
Bělé. Občanským řečníkem byl Jan Gelnar z Janové.
Jeden pohřeb (ing. Rudolf Hruzík) byl zcela bez řečníka, jen s hudbou. Hudba byla
zajišťována stejně jako v loňském roce.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Čtyři politické strany – ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM působí v Polance nad Odrou
nadále.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konaly ve dnech 19. a 20. června 1998. V Polance n. O. byla čtyři volební střediska:
ÚMOb, kino, Dělnický dům a Janová.
Počet voličů v Polance n. O. byl celkem 3231, počet odevzdaných platných hlasů
2499, to je 77,34 %.
Nejvíce hlasů získaly politické strany:
Politická strana
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM
Unie svobody

Celkem hlasů

%
962
626
236
232
159

38,49
25,05
9,44
9,28
6,36

Méně hlasů měli např. Důchodci za život. jistoty (69), SPR-RSČ (94), Demokratická unie
(29), Nezávislí (26), Strana zelených (24), Občanská koalice (12) aj.
Volby do obvodních a městských zastupitelských orgánů
se konaly 13.-14. listopadu 1998. Opět byla čtyři volební střediska: ÚMOb, kino, Dělnický
dům a Janová. Výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Polanka n.O.
Platné hlasy politickým stranám:

ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM

Počet platných hlasů %
11.247
6.519
3.215
2.788

Počet mandátů
47,31
27,43
13,52
11,72

7
4
2
2
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Členové zastupitelstva pro volební období 1999 – 2002
Volební strana
1
Přemysl Kaspřík
ODS
2
Ing. Jiří Malík
ODS
3
Dr.Ing. Luděk Dluhoš
ODS
4
Ing. Josef Havrlant
ODS
5
Ing. Drahomír Kubica
ODS
6
Mgr. Eva Polzerová
ODS
7
Sylvie Vilišová
ODS
8
Marek Blahut
ČSSD
9
Lumír Prauzek
ČSSD
10 Ing. Václav Kortus
ČSSD
11 Jan Hrnčárek
ČSSD
12 Petr Andla
KSČM
13 Jaroslav Blahut
KSČM
14 Jan Fešar
KDU-ČSL
15 Marie Krejčí
KDU-ČSL
Počet zapsaných voličů v okrsku
Účast ve volbách v okrsku
Procento účasti

Počet hlasů
1107
862
815
781
772
753
722
531
499
467
454
354
344
341
296

3291
1692
51,4 %

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Ostravy
Nejvíce uspěly strany:
ODS
30.011 hlasů
ČSSD
22.506 hlasů
KSČM
8.770 hlasů
KDU-ČSL
8.419 hlasů
US
3.574 hlasů
Dále následovaly strany: Nezávislí kandidáti, Volba pro město a Nezávislí kandidáti, Strana
zelených, Hnutí samosprávné Moravy a Slezska, Demokratická unie, Živnostenská strana a
další.
Ustavující zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. Odrou
se konalo 30.11. v 17 hodin v sále kina.
Na něm byl starostou obvodu znovu zvolen Přemysl Kaspřík, nar. 1950, člen ODS.
Do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen Dr.Ing.Luděk Dluhoš, nar. 1961, nestraník.
Oba jsou členy rady. Dalšími členy rady měst. obvodu Polanka n.Odrou byli zvoleni:
Jan Fešar, nar. 1961 - člen KDU-ČSL, ing. Josef Havrlant, nar. 1947 - nestraník a ing. Jiří
Malík, nar. 1964 - nestraník.
2. zasedání zastupitelstva se konalo 17. 12. v sále společenského domu na Janové, aby
projednalo a schválilo rozpočet na rok 1999.
Úřad městského obvodu
pracuje ve stejném složení pracovníků jako v minulém roce, v čele se starostou
Přemyslem Kaspříkem. „Radnicí“ je bývalý obecní dům čp.1, v němž kromě ÚMOb sídlí
ještě Česká pošta a Český telecom, který má v budově umístěnou telefonní ústřednu..
Významná výročí:
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80. výročí vzniku Československé republiky v roce 1918
Hlavní oslava se konala v úterý 27. října v 18 hodin v sále kina. Po položení věnce u
busty TGM před radnicí hudba v sále zahrála českou státní hymnu. Projev přednesl starosta
Přemysl Kaspřík. V kulturním programu vystoupily děti ze základní školy H. Salichové a pak
následoval hodinový slavnostní koncert místní dechové hudby, v němž byla uvedena mimo
jiné Slavnostní předehra C dur Bedřicha Smetany a ouvertura dirigenta Jaroslava Krále
Pravda vítězí, napsaná v roce 1968 k výročí republiky a charakterizující odpor lidu proti
sovětské okupaci. Dirigovali Jiří Adamec, Miloslav Szott a Jaroslav Král. Koncert uváděla
Leona Kalužová. Sál kina byl zaplněn.
V 5. čísle Polanského zpravodaje uvedl kronikář J. Král výpisky z obecní kroniky, jak
bylo výročí republiky slaveno v dřívějších letech.
Výročí roku 1998 z historie Polanky zveřejnil kronikář v 1.čísle Polanského
zpravodaje.
100. výročí narození malíře Josefa Dobeše
Narodil se 23.5.1898 v Polance v domku čp. 182 na nynější Obloukové ulici. Byl
učitelem v Muglinově, kde prožil většinu života. Za války byl vězněn v koncentračním táboře
v Sachsenhausenu, kde maloval poslední portréty malíře Josefa Čapka. Nyní jsou v Muzeu
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
Jeho složitou cestu k umění i bohatý život zachycuje letos vydaná monografie „Malíř
Josef Dobš“. Josef Dobeš zemřel 3.1.1974. Kronikářka Jiřina Dobešová je neteří Josefa
Dobeše.
Sté výročí přiblížil podrobněji článek v listopadovém čísle Polanského zpravodaje.
Vzácná návštěva
Biskup nedávno ustavené Ostravsko-opavské diecéze Msgr František Václav
Lobkowicz navštívil Polanku 25.4. 1998 u příležitosti biřmování v kostele sv. Anny. Viz
kapitola Náboženský život.
Z veřejného života:
Větší kulturní akce jsou popsány v kapitole Kultura a osvěta.
- Nový rok začal slavnostním ohňostrojem na fotbalovém hřišti u nové školy na Zámecké.
O půlnoci se naskytla pěkná podívaná s velkým množstvím zábavné pyrotechniky. Akci
sponzorovali místní podnikatelé.
- Dechová hudba hrála opět horníkům Dolu Paskov 5.1. ráno před sfáráním. Odpoledne
zahrála zaměstnancům místního úřadu.
- 9.3. se konalo v kině zasedání zastupitelstva. Schvaloval se m.j. rozpočet, prodej pozemků
aj. Po pěti a půl hodinách jednání ještě nebyl konec. Jednání bylo veřejné, účast kolem 20
občanů.
- Děti z Anglie byly opět na návštěvě v ZŠ v Polance n/O. v polovině března
- Dechová hudba tradičně vyhrávala Josefům (18.-19.března) a Annám (v červenci).
- Tradiční krmáš připadl na neděli 26.7. Po mši v kostele sv. Anny s dechovou hudbou byly
v prostoru Janovské ulice opět pouťové atrakce a prodejní stánky. Doprava autobusy byla
po celý den odkloněna jen po ulici 1.května. V areálu spolku chovatelů byla výstava
drobného zvířectva, dechová hudba hrála promenádní koncert. Bylo příjemné počasí,
polojasno až oblačno, odpoledne bylo 27 st.C.
- 21.8. byl na hřišti u nové školy zahájen přebor České republiky v kynologii mládeže.
Hrála místní dechová hudba. Přebor trval tři dny, od pátku do neděle. Byla to pěkná
podívaná pro naše občany.
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Hasiči ze slovenské obce Zliechov přijeli na družební akci s místními hasiči 9.9. Družbu
začala v r. 1958 škola a pokračovaly v ní různé organizace a spolky, z nichž do dnešních
dnů zůstali už jen hasiči.
Na Silvestra, 31.12., se opět konal slavnostní ohňostroj na přivítání nového roku. Akce
byla opět na hřišti u nové školy.

Z událostí v okolí
- 27.4. došlo k výbuchu na Frýdlantských mostech v Ostravě. Explodovala nálož
v odpadkovém koši ráno v 5:15 hodin.
- 27.9. skončila ve Vítkovicích výroba surového železa po 162 letech. Industrializace
Ostravy v minulém století a její rozvoj na počátku 20. století značně ovlivnila život
Polanky. Zaměstnanost obyvatelstva, výstavbu rodinných domků, příliv obyvatelstva a
rozvoj společenského života, tělovýchovy a kultury.
Události doma i ve světě
občané Polanky denně sledují ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizním
vysílání a v rozhlase, odebírají a čtou denní tisk.
Vládní krize na konci minulého roku pokračovala odstoupením předsedy vlády
Václava Klause, od 1.1.1998 byla jmenována vláda Josefa Tošovského. Od 20.1. sledovali
občané v televizi přenos z volby prezidenta ČR, byl po celý den. Ze tří kandidátů (Havel,
Fischer, Sládek) nebyl prezident v 1. kole zvolen. Ve druhém kole, kolem 18:30 hod. byl
zvolen Václav Havel o jediný hlas.
Na zimních olympijských hrách v japonském Naganu získala Česká republika zlaté
medaile v ledním hokeji, když porazila Rusko 1:0. Triumfální návrat hokejistů do Prahy
sledovala celá naše vlast 23.2. Nejpopulárnější postavou se stal Dominik Hašek, prohlášený
za nejlepšího světového brankáře.
Prezident Havel se léčil v rakouském Innsbrucku, v květnu zkrachovala pojišťovna
Morava, v červenci byl Miloš Zeman jmenován novým předsedou vlády, Komerční banka má
ztrátu téměř 10 miliard Kč.
V ČR stoupá nezaměstnanost, v říjnu dosáhla 7,66 %, na severní Moravě 10,23 %.
Svět sledoval návštěvu papeže Jana Pavla II. na Kubě, aféru amerického prezidenta Clintona
se stážistkou Lewinskou, válku mezi srbskou armádou a oddíly etnických Albánců v Kosovu,
uvedení modré pilulky Viagry na trh.
Setkali se prezidenti Clinton a Jelcin v Moskvě, v čele ruské vlády stanul Jevgenij
Primakov, na Slovensku odchází premiér Vladimír Mečiar vystřídán Mikulášem Dzurindou.
V prosinci Američané a Britové bombardují Irák. Rádio Svobodná Evropa sídlí v Praze.
Polanský zpravodaj
je nadále doručován do všech domácností v Polance. Letos vyšlo šest čísel černomodrým tiskem v novinové podobě již pátým rokem. Rozsah má 6-8 stran, přináší i černobílé
fotografie.
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6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 1998 byl schválen zastupitelstvem ve výši vyrovnaných příjmů a
výdajů 10.876.000,-Kč.
Plánované výdaje na rok 1998:
Údržba místních komunikací, čištění
Čištění kanalizací, žump
Provoz mateřské školy
Provoz základní školy
Provoz školní jídelny mateřské školy
Provoz školní jídelny základní školy
Kultura (kino, knihovna, rozhlas, APOZ, Zpravodaj)
Údržba bytového fondu
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Dům služeb
Údržba veřejné zeleně
Sociální dávky
Místní policie
Protipožární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Mzdy všech zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění
Místní správa (pojištění majetku, daň.poplatky, poštovné, telefon,PHM,
ceniny, tiskoviny, údržba a režie radnice a Společen.domu na Janové ...)
Splátka úvěru+úroky na plynofikaci II. etapy
Celkem výdaje

535 tis.Kč
25 tis.Kč
301 tis.Kč
563 tis.Kč
568 tis.Kč
1.030 tis.Kč
289 tis.Kč
60 tis.Kč
620 tis.Kč
156 tis.Kč
178 tis.Kč
250 tis.Kč
805 tis.Kč
40 tis.Kč
63 tis.Kč
595 tis.Kč
1.735 tis.Kč
633 tis.Kč
1.028 tis.Kč
1.402 tis.Kč
10.876 tis.Kč

Rozpočet byl dodatečně zvýšen o částku přebytku za loňský rok ve výši 1,64 mil.Kč.
Schválený rozpočet se tím povýšil na 12.510 tis.Kč.
Tyto prostředky byly určeny hlavně na akce:
- výstavba vodovodu na ul. Hraničky
600 tis.Kč
- příspěvek na projekt sanace kostela sv.Anny
100 tis.Kč
- na projekty, inženýrskou síť
368 tis.Kč
- úprava garáže hasič. zbrojnice
150 tis.Kč
- částečné krytí akce víceúčelové plochy na ul. Janovské
222 tis.Kč
- oprava střechy budovy MŠ
120 tis.Kč
- zbývající na plynofikaci Dělnického domu DTJ Polanka, výstavbu hřiště TJ Sokol a
příspěvky na drobné dotace místních spolků, kulturní akce atd.
7.9. schválilo zastupitelstvo úpravu rozpočtu na r. 1998 na 14.473.000 Kč.
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7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Na katastru Polanky stále nejsou větší průmyslové podniky, jen na Svinovské ulici je
překladiště štěrkopísku, vedle zdrav. střediska pila VITOM (ing.Drahomír Kubica).
V bývalých stájích u zámku je výrobna nábytku KaŠ (Klapuch a Šimurda), ostatní
provozovny jsou spíše službami.
Hodně obyvatel je zaměstnáváno v Ostravě. Přímo v Ostravě se už uhlí netěží a
některé podniky těžkého průmyslu omezují činnost. Letos byla v hutním podniku Vítkovice
po 162 letech zastavena výroba surového železa.
Na Ostravsku stoupá nezaměstnanost rychleji než v jiných oblastech. Na severní
Moravě dosáhla v říjnu 1998 10,23 %.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Nejvíce půdy v Polance stále obdělává Družstvo vlastníků (DV), kolem 1300 hektarů.
Správní budova DV je na Osadě míru. Počet pracovníků družstva se z ekonomických důvodů
(sledování prosperity) neustále snižuje, nyní už má méně než 100 pracovníků. Podstatně se
snížil stav administrativních pracovníků.
Předsedou představenstva je ing. Jan Rädisch.
DV dodává mléko do mlékárny Kunín, maso do Masokombinátu v Martinově,
cukrovou řepu do Opavy.
Družstvo má stále nadprůměrné výsledky, pohybuje se v zisku. Přidruženou výrobou
zůstává kovovýroba a dvě prodejny – potraviny a řeznictví.
V restitučním řízení byla vrácena výkrmna býků a sýpka v objektu zámku rodině
Doleželově (sýpku družstvo od nového vlastníka najímá). DV prodalo objekt bývalého
vepřína na ul. Za humny (původní majitel Bohuslav Kubica) panu Holčíkovi, který začal
s přestavbou pro soukromé podnikání – prodej náíbytku.
V zahradnictví na ul. U rybníčku byla už před rokem ukončena činnost, objekt byl
pronajat soukromníkovi.
Soukromí zemědělci provozují činnost přibližně ve stejném rozsahu jako v minulém
roce. Nově se k hospodaření přihlásili ing. Alfred Delong a JUDr. Ivana Hrušková.

9. SLUŽBY A OBCHOD
V posledních osmi letech se v Polance n/O. značně rozšířila síť menších soukromých
prodejen a služeb.
Ostravské spotřební družstvo Budoucnost, které v Polance postavilo nákupní
středisko, už prodejny neprovozuje, jen pronajímá. V samotném nákupním středisku jsou
nahoře potraviny, řeznictví a elektroprodejna, dole prodej nábytku.
Na Janové byl zrušen denní bar U Brožů, za zdravotním střediskem na ulici Za humny
byl otevřen nový bar Fantazie, majitel Josef Sýkora.
V Domě služeb na ul.Hranicky je kosmetika, kadeřnictví, zlatotisk, prodejna textilu
Alfi a cukrárna U Mirky.
Přehled hlavních prodejen a služeb:
potraviny – Janová, Dolní Polanka (Pod kopcem), Hraničky (točna), ul. H.Salichové, U
Jakuba (hor. Polanka, ul. 1.května), Pomněnka v DV na Osadě míru, v nákupním středisku
večerky – Atlas vedle zdrav. střediska, U Fukalů (ul. Ve svahu).
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řeznictví – ul. Hraničky, v DV na Osadě míru, v nákupním středisku
pekárny – Prausková na ul. Zákoutí, Krzystková na ul. Řezáčova
bary – Sierra na ul. Janovská, Fantazie na ul. Za humny
pohostinství – hospoda u Dluhošů, restaurace u Friedlů, restaurace Dělnický dům, hospoda na
Janové, restaurace Na hřišti ( u nové školy), občerstvení u Lenky na ul. B. Smetany
(L.Jurnová), restaurace Lázeňský dům byla znovu otevřena od května
drogerie – Řezáčova ul. (Hurník), Atlas u zdrav. střediska
stavebniny- Firma na Malostranské ul., Němec na dol. Polance
prodej paliv-Svinovská ul.
prodej štěrku a písku – Svinovská ul.
zahradnictví – Abrlová na dol. Polance (ul.1.května), zahradnictví U rybníčku bylo již
zrušeno
cukrárna – U Mirky v Domě služeb, zmrzlina se prodává též v Atlasu
kadeřnictví- v Domě služeb, Hanka na ul. Do polí
textil – prodejna Alfi (Figalová) v Domě služeb
koberce – firma Petra, ul. Za humny (Muřínová)
sklenářství – Jana Mihalková na ul. Za podjezdem
prodej krmiv - PESKO na ul. L. Janáčka (Alan Příkopa)
prodej železa – Feromat (R. Teichmann) na ul. J.Šámala
prodejna elektro – Roubíček na ul. A. Letenské
domácí potřeby – Fr. Vlček vedle Sokolské louky
svařovací technika – Fr. Vlček.
noviny a časopisy – RYKO na točně Hraničky, stánek na Zámecké u kostela (pí. Rädischová)
obuv – PEMA (Dluhošová) na ul. 1. května
hračky – velkosklad fy RAPPA vedle zdrav. střediska
zemědělská technika – fa TOKO (v objektu dvora pana Hurníka)
papírnictví na ul. J.Krejčího vedle radnice aj.
Služby:
autodoprava – Nykl, Ulman, Vozník, Šafer, Tichý
kovářství – Zd. Kocur, Janovská ul.
plyn, topení, voda – Lad. Ručka, fa Kaštan na ul. J.Šámala, fa Soko na ul. J.Glazarové
elektroinstalace – Miloš Neuwirth na ul. J.Zrzavého, fa STRUJATO na Čechově ul.
žaluzie a těsnění – fa ROVEX na dol. Polance (Petruška)
pila – VITOM (ing. D. Kubica)
kovoobrábění – Jiří Theimer na ul. Za humny, Zámostný na ul. Nábřežní
malířství – Jiří Nitka
autokarosérie – Miloš Kliš na ul. O.Sekory, Mir. Jurna na ul. B.Smetany, Jaroslav Kotala na
ul. H.Malířové
oprava elektrospotřebičů – Pavel Krátký na Molákově ul.
stolařství – fa KaŠ na ul. J. Šámala aj.
Dále je řada poradenských služeb v oboru účetnictví, financí, počítačové techniky,
krejčovské, kosmetické a jiné služby.
Pohřební služby zajišťuje skoro výlučně firma Charitas z Nové Bělé, vedoucí
Vítězslav Dernický. Správcem hřbitova je Věroslav Neuvirth. Podrobněji v kapitole
obyvatelstvo.
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10. DOPRAVA
Po loňských povodních již jezdí všechny autobusové linky normálně. Ulice 1.května je
opravena a plně slouží jako hlavní dopravní tepna přes Polanku, po níž jezdí i autobusové
linky č. 46 a 59. Přes Janovou pak jezdí linky č. 53 a 64.
Na železniční zastávce Polanka nad Odrou zastavují nadále jen některé osobní vlaky.
Neustále přibývá majitelů osobních automobilů, proto se zvyšuje i dopravní ruch přes
obec, jak jsem uvedl v loňském roce.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Výstavba páteřní kanalizace
zatím nepokračuje, není vyjasněno její pokračování úsekem „b“, to je od Mlýnky
k Odře. Přes mnohá jednání s vedením města není zajištěno financování akce.
Plynofikace
z důvodu velkého tlaku občanů na dokončení plynofikace doporučila rada obvodu
přijetí úvěru ve výši 4 milionů Kč na dokončení II. etapy plynofikace směrem na Klimkovice.
25. června byl vpuštěn zemní plyn do plynových rozvodů části III. etapy plynofikace,zejména
na Fojtovské. Dalších 180 domků může topit plynem. Celkem je v obci již 759 přípojek a
je položeno kolem 24 km plynového potrubí. To vše, včetně regulační stanice, stálo cca 34
miliony Kč.
Příspěvky na ekologické topení byly pro tento rok sníženy na 10 tis.Kč. Letos na podzim bylo
napojeno na plynové vytápění dalších 146 rodinných domků. V listopadu je vytápěno plynem
již 537 nemovitostí.
Tělocvična nové školy
byla během hlavních prázdnin opravena firmou ALPINE IPS Ostrava. Jde o největší
investiční akci v tomto roce. Byla provedena nejen celá nová střešní konstrukce, ale i nové
osvětlení, dřevěná obklad stěn, palubová podlaha, oprava rozbitých dveří a obnova
tělocvičného vybavení a nářadí. Objem opravy činil cca 1,7 mil.Kč.
Telefonizace
Firma Telecom, a.s., provádí v oblasti Janové a v okolí Obecního domu výkopy pro
telefonizaci této části Polanky. Je současně přikládán kabel, který zajistí vzájemné propojení
rozhl. ústředen na Janové s ústřednou na radnici v Polance n/O.
Místní rozhlas
1.10. byla propojena rozhlasová ústředna na Janové s ústřednou polanské radnice.
Veškeré rozhlasové zprávy vysílané v centru Polanky jsou současně reprodukovány i na
Janové a Přemyšově.
Další akce:
- V listopadu byly zahájeny práce na zaokruhování vodovodního řadu na ul. Hraničky.
Rozvod potrubí v délce 450 m zajistí též i možnost napojení nových rodinných domků.
- Letos byla zahájena stavba víceúčelové zpevněné plochy v místech bývalé výhybny
drážního tělesa – tramvaje (zastávka Horní Polanka). Po úpravě bude mít plochu téměř
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3000 m2. Bude využita jako hřiště pro různé sporty a hry, pro veřejná shromáždění, trhy,
pro krmášové atrakce.
V říjnu bylo provedeno osazení nové autobusové čekárny pod zámkem.
Pracovníci údržby ÚMOb provedli v říjnu drobné stavební úpravy na obecní kapli –
osazení nových oken, odvedení dešťové vody, chodník, parapety. Radní Josef Fešar
vyrobil a daroval okna.
Dům s pečovatelskou službou má být vybudován rekonstrukcí bývalé budovy cihelny na
Janovské ulici. Zatím je zpracován první stupeň projektové dokumentace, tj. studie. Vše je
závislé na financích. V hrubých propočtech se cena pohybuje kolem 7,5 mil. Kč.
Z finančních důvodů jsou zatím odloženy akce jako např. rekonstrukce smuteční obřadní
síně (Frankovy kaple), parkoviště u hřbitova, půdní vestavby v budově zdrav. střediska aj.

12. DOMY A BYTY
V tomto roce byly zkolaudovány tři novostavby. Nejvyšší číslo popisné je 1212, avšak
novým domům po kolaudaci se přidělují i nižší čísla zrušených domů.
Čilý stavební ruch probíhá na Janové. Po zrušení stavební uzávěry na Janové začaly
v různých prolukách vyrůstat rodinné domky moderního typu. Problémem je chybějící
Regulační plán zóny části Janové, který by účelně reguloval výstavbu a zabránil živelnosti. Je
zpracována pouze studie, na níž se dále nepracuje z důvodu nedořešení trasy dálnice D 47.
Protože jsou hotovy projekty na výstavbu půdních vestaveb v domě čp. 545 (zdravotní
středisko), kde vzniknou tři bytové jednotky, doporučilo zastupitelstvo realizaci těchto bytů
formou finanční spoluúčasti budoucích nájemníků.
Dům s pečovatelskou službou na Janovské ul. 476 (bývalá obytná budova cihelny)
bude zřízen rekonstrukcí této budovy. Letos byly provedeny projekty inženýrských sítí
s komunikačním napojením. Předpokládaná cena celé rekonstrukce je kolem 7,5 milionů Kč.

13. ŠKOLY
Mateřská škola, Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je nadále Pavla Nevímová.
Ve školním roce 1997/98 pracovalo 10 učitelek MŠ v pěti třídách. Celkem bylo
v mateřské škole zapsáno 121 dětí.
Pracují zde 4 uklízečky a dále pět pracovnic školní jídelny, jejíž vedoucí je Jana
Sojková.
Během letních prázdnin zde pracovníci údržby místního úřadu provedli opravy zdiva
narušeného loňskými povodněmi, škola byla vymalována a provedeny nátěry.
Učitelky s dětmi připravily řadu zábavných akcí, např. „Večer plný překvapení“ pro
děti odcházející do školy, s diskotékou a večerním táborákem.
Základní škola H. Salichové, 816
Ředitelkou školy je Mgr. Irena Kudelová, zástupkyní řed. Mgr. Marie Riedlová.
Ve škol . roce 1997/98 se v 17 třídách vyučovalo 377 žáků, z toho 205 dívek. Ve
vyšších třídách prospělo s vyznamenáním 67 žáků, tři žáci neprospěli, jeden z nich přešel do
zvláštní školy. Jen jeden žák měl sníženou známku z chování.
Z pátých tříd přešly 3 žákyně na osmileté gymnázium a jedna na církevní gymnázium.
Z devátých tříd uspělo v přijímacím řízení na střední školy nebo do učebních oborů.
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Ve škole pracuje 20 učitelů a učitelek, dále dvě vychovatelky školní družiny. Školnicí
je Jana Figalová (dříve Čápová).
Učitelka Růžena Hruzíková získala ocenění za dlouholetou pedagogickou práci u
příležitosti Dne učitelů 1998.
V tělocvičně nové školy byl z bezpečnostních důvodů zastaven provoz, střecha byla
v havarijním stavu. V únoru byl urychleně vypracován projekt na rekonstrukci. Oprava byla
provedena během hlavních prázdnin – viz kapitola Výstavba.
Do prvních tříd nastoupilo od 1. září 65 prvňáčků a to již tradičně do staré školy, kde
se učí žáci 1. a 2. tříd. Tento nezvyklý počet dětí si vyžádal zřízení tří prvních tříd.
Školní jídelna při ZŠ
pracuje nadále pod vedením Marie Charvátové. Ke 30.6. odešla do důchodu vedoucí
kuchařka Ludmila Tvrzová, od září se stala vedoucí kuchařkou Jaroslava Stieberová.
Stravuje se zde průměrně 320 osob po celý školní rok, z toho 60 dospělých, jak
zaměstnanců školy, tak i cizích.
Pro školní děti připravuje jídelna i svačinky.
Školní jídelna je od roku 1977 stále v oddělené budově vedle nové školy na Zámecké,
kde v přízemí je školní jídelna a nad ní školní družina.
Základní umělecká škola H.Salichové, ul. 1.května 330
Škola letos slavila 40. výročí svého vzniku a k němu vydala brožuru o 16 stranách. Na
měšťanské škole v Krásném Poli působil v padesátých letech učitel Jaromír Richter. Založil
tam dětský pěvecký sbor Červený květ, s nímž získal řadu ocenění doma i v zahraničí.
Jaromír Richter inicioval i výuku hry na hudební nástroje při místní Osvětové besedě, ve
šk.r.1956/57 se vyučovalo hře na housle a na klavír.
Od 1.9. 1958 byla v Krásném Poli zřízena pobočka Hudební školy v Klimkovicích.
Byla ve staré dřevěné škole v lese poblíž zastávky tramvaje.
Od roku 1960 získala škola samostatnost, Krásné Pole patřilo k okresu Opava. Prvním
ředitelem byl jmenován Vojtěch Drastík.
V roce 1976 se stalo Krásné Pole součástí Ostravy. Škola měla název Lidová škola
umění (LŠU) a od LŠU v Klimkovicích převzala pobočku v Ostravě-Polance a rozšířila svoji
působnost o nové obory.
Dřevěná budova v Krásném Poli chátrala. Našlo se dobré řešení. Byla využita nabídka
ředitele základní školy v Polance Jaroslava Krále, aby se LŠU z Krásného Pole přestěhovala
do Polanky, do budovy staré školy na ulici 1. května 330, kde se po vystěhování mateřské
školy uvolnilo přízemí.
Ředitelství LŠU se přestěhovalo do Polanky od 1.10.1987.
Od r. 1985 se ve funkcích ředitelů vystřídali Marie Ambrožová, Miloslav Szott a
krátce Monika Neuwirthová. Od 1.1.1992 se stala ředitelkou LŠU – později ZUŠ – nynější
ředitelka Jitka Malíková, která je mimochodem neteří Jaromíra Richtra, který stál u zrodu
školy. (Ten zemřel 5.5.1997).
Ředitelkou ZUŠ v r. 1998 je tedy Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr. Ludmila Stará.
Škola má právní subjektivitu od r. 1995. Funkci ekonomky zastává ing. Alena Mlejnková.
Školnicí je od 1.9.1996 Milena Šebestová.
Škola má 10 interních a 10-15 externích pedagogů. Pracoviště má v ZUŠ Polanka n.O.
a v ZUŠ Třebovice (vlastní prostory), v nájmu na ZŠ Krásné pole, ZŠ Sokolovská, ZŠ
Bulharská a ZŠ L. Štúra v O.-Porubě.
Vyučuje se ve třech oborech – hudební, výtvarný a taneční.
Hudební obor – akordeon, housle, kytara, klavír, všechny dechové nástroje, bicí, zpěv,
cimbálová muzika (hudební i taneční část), taneční swingový orchestr, kytarový soubor.
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Počet žáků je od 1.9.1997 limitován na 415., z toho z Polanky bylo ve šk. roce
1997/98 celkem 187 žáků, 1998/99 celkem 180 žáků.
Ke 30.6. 1998 bylo 310 žáků v hudebním oboru, 62 žáků ve výtvarném oboru a 43
žáci v tanečním oboru.
Byl přestavěn vchod do ZUŠ ze dvora přes verandu z prostředků ÚMOb.
V soutěžích byl nejúspěšnější swingový orchestr učitele Jindřicha Czerného, který
získal 1. místo v celostátním kole, a dechové trio téhož učitele.
ZUŠ pořádala řadu koncertů a vystoupení žáků i učitelů pro veřejnost – viz kapitola
Kultura.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
Jako knihovnice pracuje od loňského roku Miluše Penjaková z Poruby. Provádí
knihovnické lekce, soutěže ve znalostech ČR – Co víš o své vlasti, pro děti i dospělé.
V roce 1998 bylo zapsáno 534 čtenářů, z toho 252 do 15 let. Počet návštěv čtenářů byl
5570, vypůjčeno bylo 31.244 knih a časopisů.
Kino
vede nadále Zdeněk Vavroš. Hraje se dvakrát týdně, v úterý a v neděli. Z filmů se
např. promítal Titanic, Česká soda, Posel budoucnosti, Most přes řeku Kwai, Je třeba zabít
Sekala, Muž se železnou maskou aj.
Kino letos navštívilo 4.032 občanů, tržby činily 96.924 Kč, konalo se celkem 136
představení. Mimo to se v sále konalo 30 kulturně společenských akcí.
Spolková a zájmová činnost
Dechová hudba z Polanky
koná pravidelné zkoušky každé pondělí v sále kina. Jejím zřizovatelem je ÚMOb. Vedení
hudby je beze změn.
Letos hudba uspořádala 4 koncerty – viz Kultura. Hrává na pohřbech a jiných
občanských akcích v Polance a v širokém okolí.
Hrála i na tradičním pochování basy, májový budíček, na sokolské slavnosti ve
Svinově, na mistrovství ČR v kynologii, Dětském dni aj. Zpestřila též oslavy 80. výročí ČR
slavnostním koncertem.
Sbor dobrovolných hasičů
oslavil letos 105. výročí založení SDH. Hasiči jsou nejstarším dosud činným spolkem
v Polance n/O.
Oslavy se konaly 11.-12. září. Proběhlo okrskové námětové cvičení, kterého se
zúčastnili i hasiči sousedních sborů z Klimkovic, Plesné, Nové Vsi a s nejnovější požární
technikou přijeli i profesionální hasiči z Hasičského sboru Ostrava. Zúčastnila se i hasičské
jednotky Českých drah. Byl předveden zásah při simulovaném požáru správní budovy
Družstva vlastníků. Hasiči přivítali delegaci ze slovenské družební obce Zliechov.
14. srpna byla slavnostně zprovozněna zrekonstruovaná garáž hasičské zbrojnice, která
byla upravena pro nový hasičský vůz LIAZ. Klíče od nového vozidla symbolicky předal
veliteli zásahové jednotky Stanislavu Výtiskovi ředitel HZS města Ostravy ing. Nytra.
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Polanští písničkáři
připravují jako v předcházejících letech zábavné a kulturní programy a vystupují
s nimi v Polance a v širokém okolí, zejména u příležitosti oslav významných jubileí a
v domovech důchodců.
Polanský session
se letos konal již podeváté v soboty 12.12. v kině.
Chrámový sbor při kostele sv. Anny
nacvičil letos Vánoční mši Víta Kmenta a zopakoval Českou vánoční mši J.J.Ryby.
Kluby důchodců
se scházejí stejně jako v předcházejících letech. Celkem je v Polancen/O. pět klubů důchodců.
Jejich vedení je beze změn.
Další zájmové organizace
- Myslivecké sdružení Poodří
- místní organizace Českého rybářského svazu
- základní kynologický kroužek
- základní organizace Českého svazu chovatelů
- základní organizace Českého zahrádkářského svazu
- Junák, Svaz skautů a skautek, středisko Polanka
- místní skupina Českého červeného kříže
- Leteckomodelářský klub (dospělí)
- Leteckomodelářský kroužek (děti)
Některé akce zájmových organizací jsou uvedeny mezi kulturními akcemi nebo v jiných
kapitolách.
Větší kulturní akce:
Plesová sezóna v Dělnickém domě:
10.1. Myslivci
24.1. Zahrádkáři
31.11. Házená DTJ
17.1. Nohejbal DTJ
7.2. Mateřská škola
-

13.2.
14.2.
21.2.
27.2.
28.2.

Volejbal DTJ
Lidová strana
Kopaná
Házená DTJ – Pochování basy
Házená DTJ – Pochování basy

17.1. v sále Družstva vlastníků se konal 5. obecní ples (ÚMOb).
9.1. Novoroční koncert Pěveckého sdružení Ostrava, dirigent Josef Kubenka, v sále kina
11.2. Koncert tanečního orchestru Jindřicha Czerného, učitele ZUŠ, v sále kina
8.3. Koncert muž. pěv. sboru Vítkovice, dir. L. Pivovarský, v kostele sv.Anny
1.4. Koncert absolventů II. stupně ZUŠ v sále ZUŠ
4.-5.4. Velikonoční výstavu uspořádali zahrádkáři v sále ZUŠ. Z výtěžku věnovali 700 Kč
na fond dětí a mládeže.
2.5. Večer pěkných melodií uspořádala dechová hudba z Polanky v sále kina. Účast asi
230 návštěvníků. Dirigovali J.Adamec, M. Szott, J.Král
23.-24.5. Dvě souběžné výstavy v sále ZUŠ ve staré škole: Povodně 97 v Polance n/O. –
výstava dokumentárních fotografií s promítáním videozáznamu o povodních. Dětský
pěvecký sbor z Polanky, dokumentární fotografie ke 40.výročí založení sboru vedeného
Jaroslavem Králem v letech 1958 – 1982.
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30.5. Dětský den uspořádali fotbalisté FK SK Polanka na hřišti u nové školy. Hrála místní
dechová hudba, vystoupily mažoretky Rytmus a žáci základní školy, proběhla
autogramiáda úspěšných hokejistů – Vladimír Vůjtek a Miloš Holáň.
6.6. Dětský den na hřišti DTJ u Dělnického domu pořádali házenkáři DTJ. Proběhly různé
soutěže a atrakce a též loutkové představení.
Začátkem června byla v nové škole otevřena putovní výstava „Chráněná krajinná oblast
Poodří“, která procestovala 11 obcí, Polanka byla v této řadě poslední. Byla velmi
hodnotná, ale vzhledem k odlehlosti školy ji navštívilo poměrně málo občanů.
5.6. Dětský den uspořádaly učitelky 1.-3. ročníku s rodiči na hřišti u staré školy s tématem
„Z pohádky do pohádky“.
27.6. Velká sportovní show se konala na hřišti fotbalistů u nové školy.
26.7. Tradiční krmáš – viz Veřejný život. Konaly se též jezdecké závody „Cena Anny“ u
zámku. Pořádala je jezdecká společnost CASIN Svinov, jezdecký oddíl již v Polance n/O.
neexistuje.
21.-23.8. Mistrovství republiky mládeže ve sportovním výcviku psů v areálu fotbalového
hřiště u nové školy. Zúčastnilo se 33 závodníků z celé republiky. Byl přítomen i náměstek
primátora Ostravy RNDr. Radoslav Štědroň.
12.10. recitál houslisty Ondřeje Kvity, žáka zdejší ZŠ, a klavíristy Alexandra Starého,
syna zást.řed. ZUŠ, úspěšných sólistů. Recitál byl v sále ZUŠ.
1.10. Koncert swingového orchestru žáků ZUŠ, vítězů celostátní soutěže ZUŠ, vedoucí
Jindřich Czerný. Koncert byl v sále kina.
13.9. Varhanní koncert prof. Aleny Veselé z Brna, v chrámu sv. Anny. Představila se
přední interpretka varhanní hudby.
25.10. Koncert pěveckého družení Ostrava v chrámu sv. Anny. Smíšený pěvecký sbor
vedený Josefem Kubenkou vystoupil letos již podruhé v Polance n/O.
12.12. Session folkových a folk-rockových skupin, letos 9. ročník v sále kina s velkou
účastí zejména mládeže.
13.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ a provedení České vánoční mše J.J.Ryby. Sólisté
Simona Pěčková, Ludmila Stará, Petr Miller (sólista operety NDM v Ostravě), Jan Raida.
Pěv. sbor chrámu sv.Anny, sbormistr Marie Krejčí. Varhany Pavel Král, dirigent Miloslav
Szott.
24.12. Půlnoční mše, na ní provedena mše Víta Kmenta, bez orchestru, s doprovodem
varhan Pavel Král.

ZUŠ se podílí významnou měrou na kulturním životě v Polance. Kromě toho některé
koncerty (např. ke 40. výročí školy) byly též provedeny v Krásném Poli, v Třebovicích nebo
v nových lázních na Hýlově.

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota – DTJ
je největší jednotou v Polance. Její činnost byla podrobněji popsána v Loňském roce.
Starostou DTJ je nadále Petr Andla, Prostřední ulice.
DTJ vyvíjí svou činnost v areálu Dělnického domu, k němuž patří i hřiště pro házenou,
odbíjenou a klubovna házenkářů.
Oddíl házené hraje III. ligu a na začátku jarní sezóny byl na 1. místě. Házenkáři jsou
velmi aktivní. Uspořádali ples a dvě pochování basy s velkou účastí, v červnu Dětský den a
velký házenkářský turnaj, v září sběr železného šrotu a v prosinci mikulášskou zábavu.
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Tělovýchovná jednota (dříve Sokol)
Činnost této jednoty je po předání areálu DTJ poněkud v útlumu. Předsedou zůstává
nadále Vladislav Dobeš, Malostranská ul. Jednota má jen oddíl turistiky a stolního tenisu, má
asi 50 členů.
Tělocvičná jednota SOKOL (ČOS)
Její činnost se rozvíjí v areálu nové sokolovny a na Sokolské louce vedle rybníka pod
zámkem. Rozvrh cvičení je od pondělí do pátku obdobně jako v loňském roce. Ve volných
hodinách a dnech mohou zájemci od 17 let hrát stolní tenis nebo florbal. Žáci a mladší dorost
mají přístup do sokolovny jen s cvičitelem.
21. března uspořádal Sokol Pochod krajem sněženek, tím navázal na tradici
polanských turistů. Zúčastnilo se ho 40 osob, dětí i dospělých. V dubnu se uskutečnil sběr
kovového odpadu.
Ekonomem jednoty je Radek Veverka. Ten je také členem Sportovního klubu
vozíčkářů, hraje stolní tenis tělesně postižených sportovců. Kvalifikoval se na Mistrovství ČR
a tam v dubnu vybojoval druhé místo v soutěži družstev a šesté místo v jednotlivcích.
Sportovní den dětí uspořádal Sokol na Sokolské loučce 24.4. Podílel se na Dětském
dni 30.5. se ZŠ a fotbalovým klubem.
Dvanáct žen se zúčastnilo v červnu sokolského cvičení v Kroměříži. Starostou Sokola
je Vítězslav Sýkora, ul. H. Salichové, místostarostou Zdeněk Bílý, ul. J.Zrzavého.
Jednota Orel
pracuje obdobně jako v předcházejících letech pod vedením starosty Richarda Monara
a sekretáře Aloise Neisara. Má 35 členů.
V soutěži divadelních monologů byla letos úspěšná Jana Cindlerová na ústřední
soutěži v Hlinsku.
Fotbalový klub SK Polanka
vyvíjí svou činnost nadále v areálu hřiště u nové školy (Klubovna, šatny, prostory pod
tribunou, hřiště). Je samostatnou organizací (klubem), jeho předsedou je ing. Vlastimil
Vozník.
Hlavní mužstvo hraje v I.A třídě Slezské župy. Klub letos uspořádal Dětský den,
sportovní show 27.6. s účastí 800 návštěvníků, v únoru uspořádal ples. Na hřišti se v srpnu
konal přebor ČR v kynologii mládeže.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Nadále pracují v Polance n/. lékaři MUDr. Zdeněk Strakoš, MUDr. Sylva Klegová,
MUDr. Zdeněk Baran a MUDr. Karel Zezula. Oproti loňskému roku nedošlo k podstatným
změnám.
V lednu vážně onemocněl MUDr. Zdeněk Baran. Prodělal těžkou operaci střev, brzy
se uzdravil a nastoupil opět do práce.
Zubní laboratoř v budově zdrav. střediska vede od srpna loňského roku Bohuslava
Pospěchová (celkem 5 pracovníků).
Havárie vrtulníku Letecké záchranné služby 16.5. u Bruntálu je uvedena v kapitole
Obyvatelstvo – mimořádné události. Havárii přežil i Jiří Kubica, občan Polanky n/O.
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18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
Kostel sv.Anny, v němž se konají hlavní církevní obřady, byl rozhodnutém
Ministerstva kultury ČR č. 1406/98 ze dne 2.12.1998 prohlášen za kulturní památku – viz
kapitola Popis obvodu.
Po stránce stavebně-technické je však kostel vážně ohrožen, vlivem hydrologických
změn podloží dochází k nerovnoměrnému sedání objektu a tím k vnitřnímu narušení kleneb a
zdiva. Byly již provedeny dílčí stavební úpravy zákristie, jejíž stav byl havarijní.
Ve všední dny se náboženské obřady konají na faře, v přízemí v rohové místnosti
nazývané „kaple“. V sobotu večer a v neděli dopoledne se konají mše v kostele sv.Anny.
Účast je kolem 18 osob.
Farářem je nadále P. Jaroslav Bárta, varhanicí Marie Krejčí.
V kostele sv. Anny byl letos uzavřen jeden sňatek. Ze 43 pohřbů bylo 16 katolických,
z toho 5 obřadů se konalo přímo v kostele.
Od 1.8.1998 platí novela o rodině, která se týká také uzavírání manželství a církevních
sňatků. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu
osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než 3
měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství.
Biskup ostravsko-opavské diecéze Msgr František Václav Lobkowicz navštívil naši
obec a kostel sv. Anny 25.4. u příležitosti biřmování. Zahrála mu i polanská dechová hudba,
jak v kostele, tak i při jeho odchodu.
Církev československá husitská (CČSH)
koná své obřady v Husově sboru. Stav této budovy je velmi dobrý, sbor je udržován.
Farářem je Milan Gebčinský ze Staré Bělé. Má zde úřední dny ve středu v kanceláři Husova
sboru. Nedělní bohoslužby se konají v neděli v 10 hodin v Husově sboru. Účast bývá od 20
do 30 osob.
Varhaníkem je Ing.Pavel Král.
Církevní sňatky v tomto roce nebyly. Pohřbů s farářem CČSH bylo celkem 5, z toho
v Husově sboru byly dva pohřby.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Činnost komise přestupkové a veřejného pořádku byla popsána v minulém roce.
Nadále jsou problémem projevy vandalismu, které má na svědomí většinou skupina mladíků
známých již z předchozího období. Ukradený basketbalový koš, který dal místní úřad postavit
na hřišti u staré školy ve snaze předcházet kriminalitě mládeže a naplňovat volný čas sportem,
se v noci objevil u dveří policejní služebny v Polance n/O.
Služebna městských strážníků je nadále v objektu správní budovy Družstva vlastníků
na ulici K vydralinám.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Plynofikace obce dále pokračuje a přispívá významnou měrou ke zlepšování ovzduší,
zejména v topném období. Všechny tři největší části Polanky s nejhustší zástavbou –
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Zámecká, Osada míru a Fojtovská – mají už možnost topit plynem. Letos bylo napojeno
dalších 146 domků, celkově je plynofikováno již 537 nemovitostí.
Firma OZO, s.r.o. zajišťuje pravidelný odvoz domovního odpadu. Aby se předcházelo
vytváření černých skládek, organizoval místní úřad ve dnech 1. a 2. dubna bezplatný sběr a
likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu prostřednictvím OZO Ostrava.
Deset vekoobjemových kontejnerů bylo přistaveno na Janové u prodejny potravin, na
dolní Polance u prodejny potravin, u křižovatky ulic 1.května a Za humny, na parkovišti u
zdravotního střediska, u Dělnického domu, u podjezdu u kina, na křižovatce ulic Za
podjezdem a O. Sekory, u prodejny potravin na ul.1. května a Nábřežni. Občané do nich
odkládali staré televizory, ledničky. pračky, vysavače, radiopřijímače, koberce, lustry, části
nábytky apod.
Ve dnech 1.-3.4. byla postupně přistavena pojízdná sběrna nebezpečného odpadu na
dolní Polance u prodejny, u podjezdu u kina a na Janové u restaurace.
Celá akce se pak opakovala 1. a 2. října.
Dálnice D 47
O definitivním vedení trasy územím Polanky n.O. není stále rozhodnuto.Stavba
dálnice naráží na finanční problémy v rámci celostátního rozpočtu. Ostrava se této
komunikace dožaduje jako životně nutné.
CHKO Poodří
Správa CHKO informuje občany Polanky n/O. o své činnosti a vyzývá je ke
spolupráci prostřednictvím článků v Polanckém zpravodaji.
Koncem května a začátkem června byla v nové škole putovní výstava „CHKO Poodří“
– viz Kultura.
Správa CHKO Poodří se obrací na občany – vlastníky pozemků o pomoc při likvidaci
rostliny křídlatky japonské, která patří do skupiny nepůvodních invazních druhů, které
vytlačují vegetaci a narušují břehy vodotečí.
Od loňského roku do začátku června 1998 proběhla první fáze kvadrátového mapování
vydry říční v CHKO Poodří a blízkém okolí. Účelem bylo zjistit výskyt vydry říční podle
pobytových znaků na stanovišti, především pod mosty přetínajícími vodní toky. Zároveň se
analyzovala průchodnost vodních toků ve volné krajině pro vydru a nebezpečí ohrožení
vyplývající z automobilové dopravy při kontaktu s ní. Výsledky mapování byly mimo období
zimy negativní.
Od poloviny osmdesátých let dochází trvale k úbytku některých druhů divoce žijících
zvířat, zejména drobné užitkové zvěře: koroptví, bažantů a zajíců, i když její odlov byl
v polanském revíru prakticky zastaven. Naši myslivci loví pouze kachny divoké, které uměle
odchovávají na rybnících mimo Národní přírodní rezervaci Polanská niva, holuby-hřivnáče,
hrdličky zahradní, zvěř srnčí a černou, kde to stavy divoké populace dovolují. Příčin úbytku je
celá řada – velkoplošné hospodaření, chemizace, ničení remízků, znečišťování povrchových
vod, zemědělská technika atd.
Problémem se stávají i toulaví psi, kteří štvou zvěř, dáví zajíce, uštvali i srnčí. Toulavé
kočky likvidují na jaře mladé zajíčky a decimují poslední zbytky bažantů a koroptví. Tak to
konstatují myslivci.
Pro srovnání bylo:
v roce
odloveno zajíců
odloveno bažantů
odloveno lišek
1969
303
242
0
1978
162
207
2
1981
239
267
11
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1990
1993
1995
1997
1998

58
85
52
8
0

1998

115
34
0
0
0

0
3
5
18
25

Vodní toky přes Polanku
Polančice, Mlýnka a řada potůčků jsou znečištěny a nečistoty ústí do Odry. Občané se
k nim chovají macešsky.
Znečištění vyplývá jednak ze zemědělské činnosti – dochází k erozi velkých ploch,
k průsaku a úniku z močůvkových jímek a kanalizací, ke splachování chemického hnojení,
dále jde o znečištění toků splaškovými vodami z rodinných domků, kdy dříve vybudovaná
kanalizace vede přímo do Polančice nebo Mlýnky nebo též nepřímo přes rybníky (Bajgerův a
Bartošův rybník), ze kterých jsou usazovací kalové nádrže. Toky jsou znečišťovány i
domovními odpady, kdy si někteří občané dělají z potoků soukromou skládku.
Po tocích putují vyhozená jablka, uhynulá zvířata, plastové láhve, sklenice, plechovky
od barev, tráva a mnoho dalšího odpadu.
Po dlouhé době se nyní podařilo čištění Polančice a Mlýnky, ovšem za značného
nákladu. Jen na Mlýnce bylo ručně vybráno z vytěženého bahna asi 8 tun domovního odpadu,
včetně pneumatik a kravské lebky.
Jediným řešením je dostavění již dlouho budované páteřní kanalizace a napojením na
centrální sběrač a pak následné a postupné přepojování stávajících místních kanalizací na tuto
páteř. V současné době je to však jen otázka financí, kterých se místnímu úřadu nedostává.

21. POČASÍ
Rok po zcela mimořádných povodních již bylo počasí příznivější, nedošlo k žádný
mimořádným výkyvům.
Leden
Únor
Březen

Duben

Květen

Červen

Začátek od +2 do +10 st.C, občas déšť, první mrazy od 24., první sníh 28.1.
První den -16 st.C, od 10.2. oteplení, až 3. března odpolední teploty kolem 6 až
8 st.C.
4. března oteplení na 15,5 st.C, 5.3. silný vítr, 7.3 déšť, 9. sníh, 10. mráz -6
st.C, do 20. proměnlivé počasí, od 21. leží sníh, do 27. ranní mrazíky, pak již
nad nulou, odpol. až 17 st.C.
Začátek dubna je již teplejší, 4. odpoledne 21 st.C, 8. vítr, 11. silný vítr, 13.
celý den prší, 18. vzdálená bouřka, odpolední teploty kolem 12 st.C,
proměnlivé počasí, 28. odpoledne 22 st.C.
1.5 byly přeháňky, odpoledne 20 st.C. V dalších dnech pěkně, 10. již 27 st.C,
13. bouřka, 16. déšť a ochlazení. Pršelo též 21. a 22. Koncem měsíce teplo, až
27 st.C.
Od 6. tropické teploty, 7. června 33,5 st.C. Od 12. tři dny pršelo, pak polojasno
až oblačno. 22. vítr a déšť, též 25. a 27. pršelo. Bouřka. Koncem měsíce
polojasno, odpoledne 22 st.C.
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Červenec

Srpen

Září

Listopad

Prosinec

1998

Deštivo bylo od 4. do 10., též 12. Další den bylo pěkně, 28 st.C.Od 20. tropické
teploty až 32 st.C., 24. déšť. Na krmáš 26.7 bylo polojasno až oblačno, teplota
27 st.C. V dalším týdnu dusno a přeháňky.
Na začátku teploty kolem 30 st., 4. bouřka, 5. déšť. Pak pěkně až do 12., 13.
bouřka a déšť, pak znovu pěkně. 18. bylo 31 st.C. Ochladilo se 24. Koncem
měsíce kolem 20 st.C.
Na začátku pěkně, 6. ráno déšť a pak přeháňky, dále oblačno,kolem 22 st.C.
13 celý den pršelo, přeháňky do 16. V dalších dnech pěkně, občas mlha, 26.
bylo 21 st.C. Pršelo 28. a 29. září.
1. listopadu pršelo, k večeru byla vichřice, 4. odpoledne déšť, kolem 9 st.C.
Ranní mrazíky kolem 13. Hustě sněžilo 17. Sněhová pokrývka vydržela až do
prosince, protože ranní teploty byly stále -3 do -7 st.C.
Leží sníh, 2.bylo -7 st.C., od 8. znovu sněžilo tři dny, leží asi 20 cm
prachového sněhu. 11. a 12. byl mráz kolem -17 st.C., přišel mrznoucí
déšť, vytvořilo se náledí, v dalších dnech přišlo oteplení a obleva. 16. jsou už
jen zbytky sněhu. Od 21. slabí mráz, sněhový poprašek. Přes vánoční svátky
ráno -4 st.C. Poslední čtyři dny mírně nad nulou, náledí, 31. mlha a inverze.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
01.01. Ohňostroj na fotbalovém hřišti
05.01. Dechová hudba vyhrává horníkům Dolu Paskov a zaměstnancům ÚMOb přímo na
radnici
09.01. Novoroční koncert Pěveckého sdružení Ostrava v sále kina
17.01. 5. obecní ples v sále DV
20.01. V televizi přenos z volby prezidenta republiky, Václav Havel zvolen v 2. kole
22.01. Beseda nad kronikou v Klubu důchodců v malém sále u kina (J.Král)
09.02. Pohřeb nejstarší občanky Marie Neuwirthové, 95 let
11.02. Koncert swingového tanečního orchestru J.Czerného v kině
19.02. Klavírní koncert Alexandra Starého, syna zást. řed.ZUŠ, v sále Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě
22.02. Zlatá medaile českých hokejistů na ZOH v Naganu, televizní přenos
28.02. Pochování basy v Děln. domě, konec plesové sezóny, 11 plesů
08.03. Koncert muž. pěv. sboru Vítkovice v kostele sv.Anny
09.03. Zasedání zastupitelstva v kině, jednání 6 hodin (rozpočet, prodej pozemků aj.)
10.03. Děti z Anglie jsou na návštěvě u žáků ZŠ v Polance, odjely 11.03. do Prahy
21.03. Pochod krajem sněženek organizovala TJ Sokol
26.03. Výroč. čl. schůze zahrádkářů, malý sál u kina
1.-2.4. Bezplatný sběr a odvoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
4.-5.4. Velikonoční výstava, zahrádkáři, v sále ZUŠ
16.04. Koncert učitelů ZUŠ v sále ZUŠ ve staré škole
24.04. Sportovní den dětí, TJ Sokol na Sokolské louce
25.04. Biskup Msgre František Václav Lobkowicz na biřmování v kostele sv.Anny
27.04. Výbuch na Frýdlantských mostech v Ostravě v 5:15 h
01.05. Májový budíček dechové hudby
02.05. Večer pěkných melodií v sále kina, dech. hudba
16.05. Havárie vrtulníku Letecké záchranné služby u Bruntálu, přežil Jiří Kubica z Polanky
23.05. 100. výročí narození malíře Josefa Dobeše, vyšla publikace
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1998

23.-24.5.

Dvě výstavy: Povodně 1997 a 40. výročí dětského pěv.sboru, v sále ZUŠ ve
st.škole, promítání videozáznamu, fotografie
29.05. Výstava CHKO Poodří v nové škole, během června
30.05. Dětský den na fotbalovém hřišti u nové školy
03.06. Program Z pohádky do pohádky pro děti 1.-3.roč. u staré školy
06.06. Dětský den na hřišti u Dělnického domu
19.-20.6.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
22.06. V nové škole unikal zemní plyn, silný vítr, zkrat na el. vedení
25.05. Vpouštěn zemní plyn do rozvodů na části Fojtovské. Beseda kronikáře pro žáky 9.tříd
na ZŠ
30.06. Bagruje se koryto Polančice
červenec Výstavba 4 nových domků poblíž ul. K mlýnku
26.07. Krmáš v Polance, viz Veřejný život. Jezdecké závody Cena Anny u zámku
21.08. Zahájení Mistrovství republiky v kynologii mládeže (3 dny) na hřišti fotbalistů u nové
školy
srpen: Dokončení GO tělocvičny nové školy, nová střecha
11.-12.9. Oslavy 105.výročí založení hasičského sboru, hasiči ze Zliechova v Polance
13.09. Varhanní koncert prof. Aleny Veselé v chrámu sv.Anny
27.09. Ve Vítkovicích skončila po 162 letech výroba surového železa
30.09. Koncert ke 40. výročí Základní umělecké školy, sál ZUŠ (pro zvané)
01.10. Koncert swingového orchestru J.Czerného (vítěze celostátní soutěže) v kině
1.-2.10.
Sběr a likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu
01.10. Propojena ústředna rozhlasu na Janové s ústřednou v Polance
04.10. Na vsypové loučce na hřbitově proveden vsyp 12 uren začátkem října rostou houby i
na zahradách (vlhko)
12.10. Recitál dvou talentovaných žáků – Ondřej Kvita, housle, Alexandr Starý, klavír, v sále
ZUŠ
17.10. Setkání jubilantů 70, 75 let, malý sál u Friedlů
24.10. Výstava králíků, chovatelé ve svém areálu u Hus.sboru
25.10. Koncert Pěveckého sdružení Ostrava v kostele sv.Anny
27.10. Oslava 80. výročí ČSR v kině, slavnostní koncert dech. hudby
9.11. Poslední – 23. zasedání „starého zastupitelstva“
13.-14.11.Volby do obvodních a městských zastupitelských orgánů
30.10. Ustavující zasedání zastupitelstva, volba starosty obvodu
02.12. Kostel sv. Anny prohlášen za kulturní památku
10.12. Zemřel bývalý dlouholetý a poslední předseda místního národního výboru v Polance
n.Odrou Valentin Berger (82 let)
12.11. Polanský session folkové a folk-rockové hudby v kině
13.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ s provedením Rybovy mše v Husově sboru
19.12. Vánoční koncert místní dechové hudby v sále kina
24.11. Půlnoční mše v kostele sv. Anny s provedením Vánoční mše Víta Kmenta
31.12. O půlnoci velký ohňostroj na fotbalovém hřišti u nové školy Polanka n.O. má 4166
obyvatel

23. RŮZNÉ
-

Mosazné cedulky s vyznačením výšky vody při loňských záplavách byly instalovány na
čtyřech objektech: dva na rodinných domcích za železniční tratí na domě č. 234
(Bernátovi) a před tratí na domě č. 230 (Kohoutová). Další cedulka je na podstavci sochy
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-

1998

sv. Jana Nepomuckého u Mlýnky a poslední vodoznak na malém pomníčku na břehu
Polančice u lávky přes potok na ulici Nábřežní.
U příležitosti oslav 80. výročí vzniku republiky zasadili 28.října místní skauti v areálu
mateřské školy Lípu svobody.

