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2. KRONIKA
Kronikářem obvodu Polanka nad Odrou je Mgr. Jaroslav Král. Porady obvodních
kronikářů letos Archiv města Ostravy neorganizoval.
Dosavadní vedení kronik vzala rada obvodu na vědomí na své schůzi v prosinci.
Kronikář zveřejňuje pravidelně v Polanském zpravodaji v rubrice „Ze stránek kronik“
zajímavosti z historie Polanky. Letos to byly články:
- Výročí roku 1999 z historie Polanky
- Jarní vycházky do okolí Polanky (se zaměřením na historické památky)
- Místa posledního odpočinku
- Dopravní spojení Polanky n/O. s okolím
- Osmdesát let hudby v Polance n/O.
- Spolková činnost v Polance n.O. v roce 1999 (s uvedením délky činnosti)
V časopise Poodří č. 3 vyšly základní údaje o Polance n/O. včetně mnoha údajů
historických - z nejstarších dějin, některá data z historie, památky v obci, údaje o zámku,
pověst, významné osobnosti aj. Viz kapitola Popis obvodu.

3. POPIS OBVODU
Rozlohou je náš obvod jedním z největších v Ostravě. Činí přesně 17,237404 km2, což
je 1723,7404 ha. Tato plocha je rozdělena do 4459 jednotlivých parcel, které patří 1833
vlastníkům a 996 spoluvlastníkům.
Celková výměra se skládá z 1305,31 ha zemědělské půdy (pole, zahrady, louky,
pastviny), 87,91 ha lesní půdy, 133,71 ha vodních ploch (rybníky, řeky, potoky, močály),
57,88 ha zastavěné plochy (budovy, průmyslové objekty) a 138,94 ha zůstává začleněno do
ostatní plochy - hřiště, hřbitov, manipulační plochy, neplodná půda, veřejná zeleň, silnice,
komunikace apod.
Na zastavěné ploše se nachází 1170 domů s popisnými čísly. Hustota osídlení činí 242
obyvatel na 1 km2, což převyšuje skoro dvojnásobně republikový průměr (131 obyv./1 km2).
Z pohledu celkové rozlohy ČR zaujímá Polanka n.O. 0,022 % její plochy
Časopis Poodří č. 3 otiskl základní údaje o Polance n/O. v rámci cyklu představování obcí v
Poodří (č.1 - Spálov, č.2 - Bartošovice, č.3. - Polanka n.O.)
Je to první ucelenější materiál vydaný o Polance n/O. Obsahuje údaje z nejstarších
dějin, některá data z historie obce, památky v obci, údaje o bývalém polanském zámku,
pověst o třech hraběcích synech ze zámku, jak ji zapsala Helena Salichová, společenský a
kulturní život včetně ochotnického divadla, popis obecního znaku, pomístní jména a názvy s
mapkou Polanky n/O., významné osobnosti, činnost výtvarné skupiny GAMA, archiválie,
popis Národní přírodní rezervace Polanská niva a teras Odry u Přemyšova, léčivých vod, výlet
po cyklotrase Jantarová stezka s mapkou, budování dálnice D 47 a poděkování firmám, které
přispěly finančně na tisk tohoto čísla.
Časopis vychází čtyřikrát ročně, toto číslo 3 vyšlo začátkem října 1999, má dosud
největší rozsah - 40 stran, obsahuje 20 fotografií, 3 mapky, dvě kresby a dvě reprodukční
fotografie - pohlednice od Petra Bezruče a obraz z Poodří. Vložena byla barevná pohlednice
Polanky n/O.
Časopis se prodával v novinových stáncích, má i své předplatitele.
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Smírčí kříž byl letos přemístěn. Kulturní památka evidována pod č. 1652 byla dlouho
umístěna na okraji pole za Osadou míru, kam ji kolem r.1960 přemístili pracovníci JZD po
rozorání původní staré polní cesty Mozgal. Ta vedla těsně za dnešní Osadou míru od mostu
přes Polančici (část je dodnes zachována ) směrem na Klimkovice. Smírčí kříž se po rozorání
ocitl v poli, proto byl přemístěn na okraj a tam dosud stával.
Byl obtížně přístupný, poněvadž k němu nevedla ani cesta ani chodník. Po
administrativním vyřizování počínaje Ministerstvem kultury a konče odborem kultury
Magistrátu města Ostravy byl smírčí kříž přemístěn nedaleko svého původního místa, u polní
cesty v prodloužení ulice K vydralinám za Osadou míru do pole směrem k Jistebníku,
necelých 100 metrů od křižovatky s cestou Mozgal.
Pro osazení byl vybudován betonový základ, do něhož byla uložena schránka s
písemnými dokumenty týkajícími se této události. Okolí bylo upraveno a vedle této památky
byla zasazena lípa. To se stalo 7.5.1999 za účasti akademického sochaře Vladimíra Preclíka.
Pořad natáčela Česká televize. O přemístění byl článek a fotografie v Polanském zpravodaji č.
3/1999. Přemístění kříže zajišťovala zcela ve své režii místní radnice se svými pracovníky.
Kostel sv.Anny
byl prohlášen kulturní památkou 2.12.1998, podrobnosti jsou uvedeny v zápise za
loňský rok.
V září 1999 byly zahájeny sanační práce. V první etapě se provádí zesílení stávajících
kamenných základů, které byly z vnější strany odkopány až na úroveň základové spáry do
hloubky 2,5 - 3,5m a postupně pak obetonovány ztužujícími pásy. Práce byly hrazeny z
prostředků církve. Finanční částkou přispěla i místní radnice.
Cyklistická trasa Jantarová stezka
V červnu byla v Ostravě slavnostně otevřena dálková cyklistická stezka, která je
součástí mezinárodní cyklotrasy pod názvem Jantarová stezka. Ta vede i přes Polanku n/O.
n/O.
Celková délka trasy přes naše území je cca 4,5 km. Pracovníci naší údržby provedli
nezbytné dopravní označení trasy, postupně se budou jednotlivé úseky komunikace
opravovat. Jejich technický stav je velice špatný, zejména směrem na Jistebník. Pro úpravu
cyklistické stezky byla vybrána firma STRABAG, a.s. Cyklotrasa je také popsána v časopise
Poodří č. 3.
Značení je vedeno Svinovem po ulici Stanislavského zpět na ulici Bíloveckou, po ní
kolem kostela Krista Krále na křižovatku. Zde odbočíme vlevo na ulici Polaneckou,
projíždíme pod Rudnou a poblíž skladu bývalé zeleniny odbočíme doprava. Úzká silnička
stoupá na okraj Přemyšova, zde se dáme přes křižovatku rovně a dlouhou polní cestou
(Skotnice) přijedeme až do Polanky n.O., pod obecní kaplí se dostaneme na ulici 1.května.
Odbočíme doprava kolem obecní kaple a lázeňského domu, kde odbočíme doleva a po ulici
Hraničky se dostaneme po polní cestě rovněž zvané kdysi Skotnice k osadě Hraničky. Dále
trasa pokračuje polem k nádraží v Jistebníku.
Obvodní rada v červenci souhlasila s návrhem úprav koryta Polančice v úseku od
Klimkovic. Návrh předloží Státní meliorační správě. Jedná se zejména o narovnání toku v
problémových úsecích.
Pomník padlým obětem ze 2. světové války,
který dosud stával u hlavní cesty před obecním úřadem, byl koncem roku rozebrán.
desky
se jmény obětí 1939-1945 byly přemístěny na místní hřbitov a tam
Dvě
zakomponovány do stávajícího pomníku padlým občanům v 1. světové válce, který již
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chátral. Rekonstrukci provedla kamenická firma Prokeš. Vznikl tak důstojný pomník obětem
obou válek. Náklady na vlastní rekonstrukci činily 75.000 Kč.
Bludný balvan, jenž byl součástí pomníku obětem 2. světové války, byl přemístěn do
parku vedle kostela, aby občanům připomínal, že zde byl kdysi hřbitov.
Žulový podstavec pomníku před obecním úřadem byl rozebrán, prostranství se zde
zvětšilo, bude upraveno. Veškeré práce související s uvedenou demolicí a přemístěním
bludného kamene proběhlo na náklady místní radnice. Práce provedli zaměstnanci úřadu.
Česká pošta Ostrava 25
stále sídlí v budově obecního domu čp. 1. Vedoucí místní pošty je Zdeňka Ptáčková z
Ostravy-Poruby.
Pošta s funkcí podávací a dodávací zajišťuje všechny služby České pošty a dceřiných
společností jako je Poštovní spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, Penzijní fond
Českomoravský.
V současné době pošta v Polance n/O. zaměstnává 8 pracovnic. Jedná se o
doručovatelky, dvě pracovnice u přepážek a vedoucí pošty.

4. OBYVATELSTVO
Růst počtu obyvatel se zastavil:
Ke dni
01.01.1999 4.163 obyvatel
31.12.1999 4.163 obyvatel

2068 mužů
2067 mužů

2095 žen
2096 žen

Občanů do 15 let je 680, z toho 349 chlapců a 331 dívek.
Občanů nad 15 let je 3483, z toho 1718 mužů a 1765 žen.
Narozením přibylo 28 občanů, přistěhováním 86 občanů.
Úmrtím ubylo 47 občanů, odstěhováním 67 občanů.
Nepříznivý rozdíl mezi úmrtími a narozenými (-19) vyrovnal přírůstek nově přistěhovaných
(19).
K přechodnému pobytu bylo k 31.12.1999 přihlášeno 161 občanů.
Na radnici bylo letos uzavřeno celkem 20 sňatků, to je o tři méně než v r. 1998. Konala se
jedna svatba diamantová - Zdeňek a Marie Chylovi, Konečná ul.537
Matrika ověřila 1963 podpisů a 570 opisů listin.
Nejstarší občané:
Štěpánka Gerstová
Jozef Škvarek
Anna Stieberová
Bohumila Hanulíková
Anna Franková
Herta Přidalová
Anna Černíková
Jan Gelnar
Metoděj Veverka
Anežka Mocková
Štěpánka Duroňová
Václav Honěk

Prostřední 667
Hraničky 458
1.května 331
Zákoutí 6
A. Letenské 539
1. května 504
Janovská 556
Řezáčova 445
Řezáčova 452
Příměstská 778
1. května 235
1. května 312

97 let
94 let
92 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
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Nejstarší občankou je Štěpánka Gerstová, která se 27. srpna dožila 97 let. Hudebníci jí
přišli zahrát.
Ze známějších občanů letos zemřeli:
- Josef Fešar, dlouholetý kostelník, zemřel v červnu ve věku 70 let
- Milan Pavlorek, kamenický mistr, zemřel 1.7. ve věku 56 let
- Josef Kárník, zahrádkář, lidový řezbář, zemřel koncem srpna, 88 let
- František Neuwirth, obětavý hasič, lidový spisovatel dávných událostí, zakoupil nový
zvon na obecní kapli, zemřel v září, nedožitých 93 let
- RNDr. Karel Kapoun, CSc., po r.1989 člen zastupitelstva, zemřel v září, pohřben
v Poličce, 59 let (též děkan Ped.fakulty v Ostravě)
- Josef David, 72 let, dlouholetý předseda TJ Sokol
- Jan Gelnar z Janové, známý kulturní pracovník, divadel. ochotník, zpěvák sólista i ve
sborech, konferenciér, vedoucí klubu důchodců na Janové, po mnoho let řečník při
smutečních obřadech, skromný a obětavý člověk, zemřel 10.12. ve věku 71 let.
Z nejmladších občanů zemřela Mgr. Sylva Figalová, lékárnice, zemřela na rakovinu ve
věku 34 let (ul. B.Smetany). Ve věku 52 let zemřel Miloš Sýkora z ul. Za podjezdem a
Ludmila Urbánková, ul. H.Salichové, oba na rakovinu, rakovině podlehli také Eva
Bednaříková, rozená Přidalová (54 let), Milan Pavlorek (50 let) a Věra Vítámvásová (58 let).
Mimořádné události
- 13.5. se oběsil Pavel Válek z Janové (48 let).
- Začátkem června se oběsil Rudolf Bucha (70 let) na balkoně svého domu na ul. Skotnice.
- V srpnu zemřel na následky pádu z lešení u zdravotního střediska Vladimír Hrbáč
z Malostranské ulice. Bylo mu 50 let.
- Začátkem července se zastřelil jateční pistolí Rudolf Uhlář. Bylo mu 55 let, bydlel na ul.
1.května vedle obecní kaple.
- V neděli 15.8. došlo k těžkému zranění ženy z Havířova v projíždějícím rychlíku poblíž
železniční zastávky Polanka n.Odrou. Fanoušci Baníku Ostrava v počtu asi 15 čekali
ukrytí v křoví a do projíždějícího rychlíku R-232 vrhli mimo jiné dlažební kostku, která
dvaatřicetiletou ženu zranila tak těžce, že dlouho bojovala o život. Případ byl pak
popisován v denním tisku. Celá akce byla namířena proti příznivcům fotbalu z Olomouce,
kteří měli rychlíkem přijet na zápas do Ostravy.
Pohřby
našich občanů nebo jejich příbuzných se konaly v Polance n/O. převážně ve smuteční
obřadní síni - Frankově kapli u hřbitova. Ze zaznamenaných 54 zemřelých mělo pohřeb
v kostele sv. Anny 8 občanů, v Husově sboru jedna občanka. Tři pohřby byly v Klimkovicích,
dva ve Svinově, jeden ve Slezské Ostravě jeden v Poličce.
S katolickým knězem bylo 16 obřadů, s československým 5 obřadů. V úzkém
rodinném kruhu (bez veřejnosti) proběhly letos tři obřady. Zcela bez obřadu bylo pohřbeno 15
občanů, tato forma pohřbu je v posledních letech stále častější.
Do země bylo pohřbeno 12 občanů, ostatní (42) byli zpopelněni v krematoriu.
Průměrný věk zesnulých byl letos 72,85 let.
Nejčastějším občanským řečníkem na pohřbech byl Jan Gelnar z Janové. Naposled
hovořil 18.10. na pohřbu Josefa Davida, pak 10.12. zemřel.
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Nezaměstnanost
neustále stoupá, nejen na Ostravsku, ale i v Polance n/O. K 28.2. činila
nezaměstnanost v našim obvodě již 9,9 %. V celém městě Ostravě je průměrná míra
nezaměstnanosti 15,9 %. Z ostravských obvodů má nejvyšší nezaměstnanost městský obvod
Vítkovice – 36,5 %.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V obci nadále působí čtyři politické strany:
- ODS – Občanská demokratická strana: vyvíjí činnost od roku 1992, v současné době má
20 členů a jejím předsedou je Miloslav Neuvirt, ul. Za podjezdem
- ČSSD – Česká strana sociálně demokratická: je v Polance n/O. Od roku 1993, má 12
členů a jejím předsedou je ing. Václav Kortus, ul. Za podjezdem.
- KDU-ČSL – Křesťanská demokratická unie-Česká strana lidová: je činná v Polance n.O.
od roku 1968, nyní má 35 členů, v jejím čele je předseda Alois Neisar a místopředsedové
Alois Nový a Jan Fešar.
- KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy: místní organizace je činná od roku 1945,
počet členů neuvádí. Organizaci vede pětičlenný výbor, jmenovitě není uveden,
uskutečňuje princip kolektivního vedení.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka n.O. a rada obvodu
Od začátku roku řídí činnost v našem obvodě nové zastupitelstvo zvolené ve volbách
v závěru loňského roku – viz výsledky voleb 13.-14. listopadu 1998.
Na svém ustavujícím zasedání 30.11.1998 v sále kina v Polance n.O. zvolilo
zastupitelstvo pro nové volební období starostou obvodu znovu Přemysla Kaspříka, nar.
1950, člena ODS.
Pětičlennou Radu městského obvodu tvoří:
Přemysl Kaspřík, Dr.ing. Luděk Dluhoš (místostarosta), Jan Fešar, ing. Josef Havlant a ing.
Jiří Malík.
2. zasedání zastupitelstva 17.12.1998 (viz Hospodaření ÚMOb).
Obvodní rada městského obvodu Polanka n.O. zřídila na svém 1. zasedání 15.12.1998
tyto komise:
1) kontrolní – předsedou komise jmenovala rada Vladimíra Novotného, bytem Polanka n.O.,
ul. Příměstská 722
2) finanční – předsedou jmenovala Sylvii Vilišovou, Polanka n.O. , K pile č.p. 251
3) přestupkovou – předsedou jmenovala Jaroslava Blahuta, Polanka n.O., Příměstská 343
4) školskou a kulturní – předsedou jmenovala Marii Krejčí, Polanka n.O., Za humny 712
5) stavební – předsedou jmenovala Jana Hrnčárka, Polanka n.O., H. Salichové 1056
6) povodňovou a havarijní – předsedou jmenovala Přemysla Kaspříka, Polanka n.O.,
Staniční 693
7) letopiseckou – předsedou jmenovala PhDr. Svatomíra Černína, Polanka n.O.,
Marvananova 593
Úřad městského obvodu (ÚMOb) Polanka nad Odrou
(zkráceně radnice) sídlí nadále v obecním domě č.p. 1 na ul.1.května.
V současné době má ÚMOb (radnice) tato oddělení a pracovníky:
Stavební oddělení – Marie Valíčková a Pavla Fikejsová. Obě vykonávají čistou státní správu,
to je musejí se striktně řídit stavebním zákonem a předpisy s tímto zákonem
souvisejícími. Obě mají potřebné odborné zkoušky.
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Oddělení sociálních věcí – sociální agendu vede Hana Šimůnková (vyplácení sociálních
dávek občanům podle zákona). Agendu vykonává od února 1997. Počet sociálně
potřebných žadatelů se neustále zvyšuje, proto byla od 15.10. 1999 přijata na tomto
úseku další pracovnice – Markéta Třešňáková, která se specializuje na pomoc rodinám
s dětmi. Obě mají odborné vzdělání, H. Šimůnková složila zkoušky odborné
způsobilosti v oblasti sociální péče.
Oddělení matriky – matrikářkou je Leona Kalužová. Provádí zápisy do matričních knihsvatby, úmrtí, narození. Vyhotovuje rozhodnutí o změnách jmen a příjmení, provádí
ověřování podpisů a listin. Vede evidenci občanů a též pokladní agendu, evidenci
majetku, poplatků. zařizuje občanské obřady, je hlasatelkou místního rozhlasu. Je
kvalifikovaná pro výkon uvedené agendy.
Finanční oddělení – práci účetní vykonává Libuše Mihulová. Podílí se na sestavování
rozpočtu, předkládá zastupitelstvu ke schválení výsledky hospodaření, celoročně
účtuje příjmy a výdaje. Má potřebnou kvalifikaci..
Oddělení místního hospodářství – agendu vykonává Vladimír Mikeska. Zajišťuje denní
fungování obce – udržování veřejné zeleně a čistoty obce, správu obecních bytů,
spolupracuje s místním hasičským sborem, provádí správu místních komunikací, stará
se o ochranu vod a ovzduší.
Majetkoprávní oddělení – činnost vykonává Jarmila Králová. Spravuje nemovitý majetek
ÚMOb, zpracovává nájemní smlouvy na pozemky a nebytové prostory, zajišťuje
podklady pro prodej a výkup pozemků. Má na starosti majetkoprávní vztahy,
připravuje materiály pro jednání rady a zastupitelstva obvodu.
Pracovníky údržby vede Zdeněk Kocur. Letos zde dále pracovali Josef Gelnar a Jaromír
Štefek. Civilní službu zde vykonával Michael Viščor, absolvent vysoké školy. Všichni
prováděli údržbu budov a majetku ÚMOb – školy, školní jídelny, budova úřadu,
hasičský dům, obecní byty aj. Též prováděli venkovní údržbu i drobné investiční
práce.
Tajemnicí je Zdeňka Svobodová. Řídí činnost všech pracovníků úřadu, jejich personální a
mzdovou agendu. Připravuje materiály pro jednání rady a zastupitelstva obvodu,
vyhotovuje usnesení a zápisy z jednání, písemně zpracovává požadavky starosty,
agendu přestupků a stížností aj.
Starosta obvodu Přemysl Kaspřík vykonává svou funkci již třetí volební období. Jeho činnost
je rozsáhlá. Ze své funkce je povinen plnit usnesení rady a zastupitelstva a předkládat
splnění stanovených úkolů a rozhodnutí. Zastupuje Polanku n/O. nad Odrou navenek,
vede jednání se všemi subjekty, jejichž činnost vyžaduje vzájemnou spolupráci,
zajišťuje a kontroluje investiční akce prováděné v obvodě a je v současné době
předsedou Sboru starostů města Ostravy.
Významná výročí
60. výročí vzniku 1.čs. vojenské skupiny v zahraničí,
jejímž spoluzakladatelem a prvním velitelem byl rodák z Polanky n.O. a náš
spoluobčan npor. Jiří Král, připadlo na 30.4.
O den dřív vyšel v deníku Svoboda článek „Ostravané stáli u kolébky odboje za
II.světové války“ s portrétem Jiřího Krále na československých poštovních známkách z r.
1945.
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Dotazem na ministerstvu obrany České republiky v Praze bylo zjištěno a dopisem ze
dne 31.8.1999 potvrzeno, že letec Jiří Král byl v roce 1991 do hodnosti plukovníka in
memoriam.
V loňském roce vyšla v nakladatelství ARES dvoudílní kniha Jiřího Rajlicha „Na nebi
sladké Francie“ s podtitulem Válečný deník československých letců ve službách
francouzského letectva 1939-1945. Publikace je podrobná, přináší např. seznam bojových
jednotek se jmény vojáků, mnoho dokumentárních snímků včetně Jiřího Krále, barevná
vyobrazení všech typů letounů a jiné podrobnosti. Je to po letech první velký dokument
z úseku francouzské fronty.
40. výročí družby hasičů Polanka – Zliechov
Družební setkání se uskutečnilo 21.8. v Polance n.O. Delegace Zliechovských v počtu
38 členů byla v dopoledních hodinách přivítána při soutěži požárních družstev v parku u kina.
Pro mladší hasiče byla připravena procházka obcí, starší byli hosty v rodinách svých
známých.
Odpoledne na valné hromadě byla předána ocenění a upomínkové předměty. Akce se
zúčastnil i starosta Polanky n.O. Přemysl Kaspřík. Pak proběhla volná zábava a večer byl
proveden ohňostroj.
Družba, kterou v roce 1958 začaly školy, přešla v r. 1959 na různé organizace a spolky
(hasiči, divadelní ochotníci, fotbalisté). Družba škol trvala asi dvacet let, pak ochabla, protože
ve škole zůstaly jen dvě malé třídy. Družba hasičů však žije dodnes, i když slovenský
Zliechov je již v jiném státě.
80. výročí založení dechové hudby v Polance n/O.
Místní hudba byla založena v r. 1919, její činnost trvá dodnes a je tak nejstarším
kulturním souborem v obci. Stručná historie hudby byla zveřejněna v Polanském zpravodaji
č.5. Ve funkci kapelníka byl nejdéle Vladimír Figala (34let), nynějším kapelníkem je Jiří
Adamec. Od roku 1963 je dirigentem a uměleckým vedoucím Jaroslav Král.
Současným zřizovatelem hudby je Úřad městského obvodu Polanka n.O. Dechová
hudba má nyní 32 aktivních členů z Polanky a blízkého okolí. Účinkuje při občanských a
kulturních akcích v Polance n/O. a v širokém okolí, pořádá samostatné koncerty, hraje na
společenských akcích, spolupracuje s mažoretkami souboru RYTMUS.
Za dobu 80.let činnosti se v souboru vystřídalo téměř 200 hudebníků. K tomuto
jubileu uspořádala dechová hudba 23.10. slavnostní koncert v sále kina. Pro plný sál hrálo 30
hudebníků s dirigenty Jaroslavem Králem, Jiřím Adamcem a Miloslavem Szottem.

Z veřejného života
Větší kulturní akce jsou popsány v kapitole Kultura a osvěta.
- Nový rok začal opět slavnostním ohňostrojem na fotbalovém hřišti u nové školy na
Zámecké. Akci pořádali místní podnikatelé.
- Výstavba dálnice D 47 začala u Svinova 15.3.
- Německý lidový spolek pro ochranu a péči válečných hrobů prováděl ve dnech 8.-9.
dubna pod vedením odborného pracovníka Jaroslava Wagnera z Ústí nad Labem výkop
sond pro zjištění hrobů německých padlých vojáků pod bývalým hřbitovem u kostela.
Podrobněji v kapitole Různé.
- Májový budíček hrála místní hudba 1. května v prostoru Osada míru – Zámecká.
- Dětský den se konal 5. června na hřišti u nové školy, pořádal FK SK Polanka n/O.
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V červnu byla v Ostravě slavnostně otevřena cyklistická trasa Jantarová stezka, která vede
přes Polanku n/O. (viz kapitola Popis obvodu).
Tradiční krmáš připadl na neděli 25.7. Atrakce a stánky byly v prostoru ulice Janovská od
křižovatky u nákupního střediska až po víceúčelovou plochu u křižovatky ul. J. Krejčího,
u rybníčku, Janovská a L. Janáčka. Autobus po celý den jezdil jen po ul. 1.května, ul. J.
Šámala byla uzavřena. V areálu spolku chovatelů byla výstava drobného zvířectva
s promenádním koncertem dechové hudby. Ta hrála ráno i v kostele sv. Anny. Bylo pěkné
počasí, skoro jasno, odpoledne 25 st.C. Hodně lidí z Polanky a okolí.
Dálnice D 47:
23.7.
v TV Report sděleno, že dálnice povede přes Polanku n/O. kolem Zámecké
nedaleko Sokolské louky, rozetne Polanku n/O. na dvě části. Návrh ministra
zdravotnictví Ivana Davida schválila vláda.
5.8.
se v 15 hodin konalo veřejné zasedání zastupitelstva v kině k aktuálnímu
problému dálnice, sál byl plný. Zastupitelstvo bylo kategoricky proti vedení
trasy dálnice středem Polanky nad Odrou.
30.9.
Česká televize uvedla ve zprávách, že se znovu zabývala vedením trasy dálnice
D 47 a rozhodla, že D 47 nepovede středem Polanky, ale severní trasou přes
Janovou, kolem Klimkovic a tunelem mezi Klimkovicemi a Hýlovem. Projekt
této trasy je již zpracován. Viz též kapitola Péče o životní prostředí. O
problému bylo psáno i na stránkách tisku.
5.10. byla otevřena první lékárna v Polance n/O.. Pobočka firmy Čtyřlístek z FrýdkuMístku je v lázeňském domě. Podrobněji v kap. Zdravotnictví.
Začátkem října vyšel časopis Poodří č.3, který otiskl základní údaje o Polance n/O., viz
kapitola Popis obvodu.
Vánoce a kulturní akce – viz kapitola Kultura a osvěta.
31.12. velkolepé vítání nového roku 2000 mimořádně velkým ohňostrojem na fotbalovém
hřišti u nové školy a radnice pustila do místního rozhlasu přesně ve 24,00 hod hlas
svatovítských zvonů..

Polanský zpravodaj
vychází již šestým rokem v novinové podobě. Letos vyšlo šest čísel v rozsahu většinou
8 stran formátu A4 černo-modrým tiskem. Ve větší míře jsou zveřejňovány informace
z jednání rady a zastupitelstva.
Polanský zpravodaj vychází v nákladu 1200 výtisků a je kolportován do všech
domácností.
Ostravská radnice
je informační měsíčník pro občany města, který vydává Magistrát města Ostravy . Má
rozsah 16 stran, přináší články a černobílé fotografie. Je zdarma doručován do všech
domácností v Ostravě.
Každý měsíc je dále zdarma doručován do všech domácností v Ostravě časopis
Program, vydávaný v nákladu 133.000 výtisků. Je tištěn barevně a přináší informace o
programech ostravských kin včetně polanského, divadel, koncertů, o výstavách, muzeích, o
hvězdárně a planetáriu, o společenské zábavě v klubech, programech pro děti a mládež,
vzdělávacích programech, o tipech na víkend, o kultuře těla a o sportu. Obsahuje reklamy
ostravských firem.
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Novinové stánky
jsou v Polance n/O. tři: na autobusové točně u Domu služeb na ulici Hraničky, vedle
autobusové zastávky u kostela na Zámecké a na konečné zastávce u Klimkovic.
Kromě toho jsou některé noviny a časopisy k dostání na poště a v některých
obchodech.
Z událostí v okolí
- Ve Svinově bylo započato s výstavbou dálnice D 47. Upravuje se prostor u svinovských
mostů, provedena přeložka kolejí tramvají.
- V prostoru mezi nádražím Svinov a Třebovicemi, kde dosud bylo pole, byl vybudován
nový hypermarket Tesco a otevřen 19.10.1999. Byly zde vybudovány nové komunikace a
zřízena nová zastávka tramvají „Zahrádky“. Ze všech dosavadních marketů – Kaufland,
Makro, Bauhaus, Baumax, Sesam, Big Billa – vybudovaných v posledních letech
zahraničními firmami v Ostravě je TESCO nejblíže Polance n/O.
- V Ostravě se od září provádí generální oprava Divadla Antonína Dvořáka.
- Nejbližší benzínová pumpa je již několik let v provozu na Václavovicích u Klimkovic. Je
u ní i myčka aut. V současné době ji provozuje rakouská firma ÖMV.
- V sanatoriích v Klimkovicích-Hýlově je zaměstnáno i několik občanů Polanky n/O.
S kulturními pořady tam vystupují žáci a učitelé ZUŠ, Polanští písničkáři. Slezský soubor
písní a tanců Heleny Salichové z Poruby vystoupil v sanatoriích 7.3.
- Ve Svinově je již vyznačena cyklistická trasa Jantarová stezka od června. Je budována i
přes Polanku n/O.. Viz kapitola Popis obvodu.
Události doma i ve světě
sledují občané hlavně v barevném vysílání televize. Nejsledovanější jsou Česká
televize 1, ČT 2, Nova a Prima. Pomocí satelitních antén je možno sledovat i řadu
zahraničních programů.
Černobílé televizory jsou dnes už poměrně vzácností.
Zprávy ze světa i z domova přináší v pravidelných relacích i vysílání Českého rozhlasu na
několika stanicích, např. Ostrava, Radiožurnál, Praha, Vltava, Hellax.
Pro region Ostrava vysílá denně ČT 1 v 18:00 hodin zpravodajský pořad Report po dobu 10
minut, ale pouze ve všední dny.
V čele města Ostravy je primátor Evžen Tošenovský.
Předsedou vlády je sociální demokrat Miloš Zeman. V prosinci odstoupil ministr
zdravotnictví Ivan David, předtím Egon Lánský. Zemřeli senátor Václav Benda a bývalý
ministr Josef Lux, arciopat Anastas Opasek, disident Jiří Pelikán.
Předsedou poslanecké sněmovny je Václav Klaus, předsedkyní Senátu Libuše
Benešová. Řeší se otázky soužití Čechů s Romy, v Ústí nad Labem byl postaven a pak
zbourán keramický plot oddělující romskou populaci. Probíhá dostavba jaderné elektrárny
v Temelíně. Řešily se problémy vedení televize NOVA. Přes území České republiky se
pokouší nelegálně přejít na Západ velké množství cizinců. Krachuje Moravia banka, řada
peněžních ústavů má problémy. ČR se stala v květnu mistry světa v hokeji. Desetibojař
Tomáš Dvořák překonal světový rekord.
Česká republika se stala členem NATO 12.3.1999.
Ve světě není klid. V dubnu provádí NATO nálety na Kosovo, probíhá válka
v Čečensku. V srpnu bylo v Turecku velké zemětřesení, ještě silnější v červnu v Mexiku.
K tragickým srážkám vlaků došlo v Indii a na předměstí Londýna. O všech událostech je svět
ihned informován díky technickému pokroku v médiích.
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V únoru zemřel jordánský král Husajn, v červenci zahynul John Kennedy mladší, když
se s letadlem zřítil do moře. Zemřela Raisa Gorbačovová. Část Evropy sleduje 11. srpna úplné
zatmění Slunce.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 1999
byl schválen 17.12.1998 na 2. zasedání nového zastupitelstva obvodu jako vyrovnaný
rozpočet příjmů a výdajů ve výši 11,214 mil.Kč.
Rozpočtové výdaje na rok 1999:
Silnice – místní komunikace (oprava, údržba)
795 tis.Kč
Údržba autobus.zastávek a dopravní značení
63 tis.Kč
Čištění a údržba kanalizace
50 tis.Kč
Provoz a údržba mateřské školy
345 tis.Kč
Provoz a údržba základní školy
657 tis.Kč
Provoz a údržba školní jídelny MŠ
684 tis.Kč
Provoz a údržba školní jídelny ZŠ
1.214 tis.Kč
271 tis.Kč
Provoz a údržba kina vč. nájmu
Dotace na nákup knih do místní knihovny
15 tis.Kč
Provoz a údržba místního rozhlasu
18 tis.Kč
Vydávání Polanského zpravodaje
30 tis.Kč
Dotace na kulturní akce
15 tis.Kč
Aktiv pro občan. záležitosti (jubilanti, vítání dětí)
50 tis.Kč
Bytové hospodářství
97 tis.Kč
185 tis.Kč
Pohřebnictví
Dům služeb Hraničky
234 tis.Kč
Údržba veřejné zeleně
205 tis.Kč
Sociální dávky
1.500 tis.Kč
Dotace klubům důchodců
12 tis.Kč
40 tis.Kč
Městská policie (nájem)
Protipožární ochrana (hasič. dům)
96 tis.Kč
Místní zastup. orgány (odměny, pojistné ...)
705 tis.Kč
Činnost místní správy (platy zaměstnanců,povinné pojištění zdrav. a soc., pojištění majetku
obce, telefon, poštovné, energie, pohonné hmoty, údržba a provoz budovy radnice, provoz
spol. domu na Janové, poradenské a právní služby, revize, daně ... )
3.910 tis.Kč
Na 3. zasedání zastupitelstvo 10.3. 1999 odsouhlasilo výsledky hospodaření za rok
1998. Výdaje dosáhly výše 17,46 mil.Kč.
Přebytek hospodaření ve výši 1,24 mil.Kč rozdělilo zastupitelstvo následovně:
I.
Vázané fin. objemy z r. 1998
vodovod Hraničky
274.894 Kč
plynofikace III. etapy
58.000 Kč
II.
Projekty v r. 1999
fasáda ZŠ na ul. 1.května
30.000 Kč
prováděcí projekt Dům s peč.službou
200.000 Kč
III.
Realizace akcí v roce 1999
oprava sakristie kostela- účelová dotace místní faře
20.000 Kč
200.100 Kč
chodník ul.1.května od lázeň.domu ke křižovatce Svinovská
míst. komunikace k rod.domkům parc. č.1013
120.000 Kč
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vjezd ke garážím ÚMOb vč.odvodnění
50.000 Kč
inž. činnost plynofikace II.etapy
30.000 Kč
plynofikace budovy ÚMOb
149.000 Kč
TJ Sokol Polanka-účelová dotace na investice
DTJ Polanka n/O. – účel. dotace na investice

1999

60.000 Kč
38.000 Kč

Od města Ostravy se podařilo získat do rozpočtu obvodu účelovou dotaci ve výši 2,6
mil. Kč na úplné dokončení plošné plynofikace II.etapy.
Současná nedobrá hospodářská situace naší země se promítla i do činnosti a
hospodaření našeho obvodu. Katastrofální výpadek nejdůležitější příjmové položky – daň
z příjmu fyzických osob – způsobil schodek vůči schválenému rozpočtu letošního roku ve
výši cca 3 mil. Kč. Do této nepříznivé situace se ÚMOb Polanka nad Odrou dostal poprvé za
9 let , a to ne vlastní vinou.

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
V Polance nejsou i nadále větší podniky či družstva. Družstvo vlastníků (DV) je
uvedeno v kapitole Zemědělství. Překladiště štěrku a písku na Svinovské ulici má jen pět
zaměstnanců.
Pila VITOM vedle zdravotního střediska byla nucena zastavit výrobu. Její majitel
ing.Drahomír Kubica ji pronajal soukromníkovi, výroba se podstatně omezila.
Nejbližší průmyslový podnik MS UNIKOV (dříve Kovošrot), v němž pracovalo dosti
hodně Polančanů a který stojí na svinovském katastru, stále snižoval počet zaměstnanců a
omezoval svoji činnost.
Hodně našich občanů pracuje nebo pracovalo v a.s. Vítkovice a NF Ostrava, ale i ty
omezují svoji činnost a propouští zaměstnance. Také Vagónce ve Studénce hrozí zastavení
výroby.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Družstvo vlastníků (DV)
obhospodařuje stále největší část půdy v Polance nad Odrou. Vzniklo transformací
bývalého Jednotného zemědělského družstva (JZD) Ostravan, od něhož se od 1.1.1991
oddělilo jako Zemědělské družstvo (ZD) Polanka n/O.. Na Družstvo vlastníků (DV) se
transformovalo 25.1.1993.
Členy DV jsou skuteční vlastníci pozemků. Při vzniku DV jich bylo 403, koncem roku
1999 již jen 365. Úbytek členů je způsoben hlavně úmrtím.
Družstvo hospodaří na výměře kolem 1300 ha půdy. Je to půda vlastníků družstva, ale
také pronajatá půda od jiných vlastníků půdy v Jistebníku, v Porubě nebo Klimkovicích a také
od našeho městského obvodu.
V družstvu pracují nejen vlastníci půdy, ale i jiní zaměstnanci. Těch bylo původně
kolem 200, jejich stav se postupně snižoval v důsledků zefektivňování výroby až na
současných 84 zaměstnanců.
V roce 1999 byly ukončeny soudní spory DV s původním majitelem Jaromírem
Hurníkem a restituce byla vyřešena smírnou cestou, kterou lze vyjádřit stručně tím, že si obě
strany navzájem nic nedluží.
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V březnu 1999 byl ukončen neefektivní chov kuřat na výkrm (brojlerů) a od 1.května
byl ukončen provoz vlastního řeznictví v prodejně na ul. K vydralinám. Prodejna byla
pronajata soukromníkovi. Zůstává prodejna potravin Pomněnka a kovovýroba v objektu DV.
Výsledky hospodaření jsou slušné, družstvo prosperuje, hospodaří se ziskem.
Zemědělská výroba je soustředěna ve dvou střediscích: na Osadě míru, kde je i správní
budova, a na dolní Polance n/O., kde je už asi tři roky soustředěn chov dojnic. Družstvo má
vlastní sušičku píce a výrobnu krmiv. Mléko dodává družstvo do Mlékáren v Kuníně, maso
do Masokombinátu v Martinově a do Opavy, cukrovou řepu do cukrovaru Vávrovice u
Opavy.
Původní kravíny na Osadě míru byly v minulých letech postupně adaptovány pro chov
telat, mladého dobytka a selat.
Družstvo vlastníků řídí nadále devítičlenné představenstvo. Předsedou představenstva
je ing. Jan Rädisch (nar.1962).
Pro operativní řízení činnosti je stanoveno vedení družstva ve složení:
ing. Jan Rädisch – předseda představenstva
Marta Kubicová – ekonom, od 1.6. ing. Vít Suder
ing. Petr Skalička – agronom
Jaroslav Adamus – vedoucí kovovýroby.
Soukromí zemědělci (Věra Trnavská, Adolf Franek, Jiří Válek, ing. Mojmír Lička,
ing. Antonín Gelnar, Antonín Prokop, ing. Alfred Delong, JUDr.Ivana Hrušková a někteří
další) hospodaří na menší výměře půdy.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Situace byla podrobněji popsána v roce 1998. V podstatě zůstává stejná až na tyto
změny:
- v nákupním středisku u staré školy již byla uzavřena prodejna potravin a masa (vedoucí
Aleš Staněk). Měla zde mít potraviny firma POLO, ale nakonec prodejnu neotevřela.
V horním podlaží nejsou prodejny v provozu. Dole zůstává prodejna nábytku.
- Prodejna potravin na dolní Polance n/O. (Pod kopcem) je již majetkem paní Růženy
Machů, která ji od r. 1993 měla v pronájmu a asi před dvěma lety ji odkoupila.
- Prodejna Atlas vedle zdrav. střediska už nemá večerní prodej. Prodává též květiny, má
papírnický sortiment a sezónně provádí prodej ryb už po několik let.
- Řeznictví v objektu DV již neprovozuje družstvo, ale soukromník.
- Na rohu ulic J. Štorkána a J. Glazarové na Osadě míru byla otevřena menší prodejna
potravin ( v domě paní Nedvědové). Majitelem je pan Pacek.
- Pekárna Krzystková na ul. Řezáčova byla dočasně uzavřena z důvodu mateřské dovolené
majitelky.
- Restaurace Lázeňský dům není v provozu.
- Novinový stánek na konečné (točně) autobusu linky 46, 53 a 59 nebyl v loňském seznamu
uveden.
- První lékárna v Polance n/O. byla otevřena v Lázeňském domě 5.10. (viz kapitola
Zdravotnictví).
V posledních několika letech vyvstal problém konkurence obchodníkům menších
prodejen. Takovými konkurenty byly např. Kaufland, Makro, Big Billa, Bauhaus, Baumax,
Sesam, v letošním roce byl 19.10. otevřen nový hypermarket TESCO za Svinovem. Občané
jezdí auty nebo i autobusy nakupovat levnější zboží ve větším množství.
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10. DOPRAVA
Všechny autobusové linky jezdily po celý rok normálně: po ulici 1.května linky č. 46 a
59, přes Janovou linky č.53 a 64.
Hlavní linkou je č. 46 přes celou Polanku n/O. do Svinova případně do Krásného Pole.
V pracovní dny jezdí denně 66 spojů, z toho do Krásného Pole 29 spojů. V odpolední špičce
jezdí linka 46 každých 12 minut. Přibližně stejný počet spojů je i v opačném směru. V sobotu
a v neděli je 44 spojů, autobus jede co půl hodiny.
V červenci a srpnu je počet spojů poněkud omezen, ve špičce jezdí co 15 minut.
Linka č. 59 má v pracovních dnech 15 spojů (do Vítkovic), v opačném směru 16
spojů. V sobotu a v neděli jen 7 (8) spojů.
V autobusech je již několik let jednotný čas svítící červeně, který se také vyznačuje na
jízdenkách. Jízdenka na 15 minut stála dosud 5 Kč, letos se cena zvýšila na 6 Kč. Jízdenka na
45 minut stála dosud 8 Kč, nyní stojí 10 Kč. Děti do 15 let platí poloviční jízdné.
Jízdenky se prodávají ve stáncích a v obchodech, při doplňkovém prodeji u řidiče je
příplatek 2 Kč za jízdenku. U většiny zastávek jsou vkusné prosklené čekárny.
Na železniční zastávce Polanka n. Odrou zastavují jen některé osobní vlaky. Šetřením
historie železnice bylo zjištěno, že zastávka v Polance n/O. byla na trati Severní dráhy
Ferdinandovy zřízena až v roce 1895. Zjistil to kronikář od Mojmíra Leštinského z OstravyZábřehu, který je sběratelem dokumentů o železnici a též starých jízdních řádů.
Obvodní zastupitelstvo doporučilo nechat z důvodů rostoucí výstavby rodinných
domků na Janové zpracovat dopravní studii, která by mohla koncepčně řešit stále rostoucí
dopravní problematiku v této oblasti.
Dopravní spojení Polanky s okolím
zpracoval z historického pohledu kronikář Mgr. J. Král a zveřejnil v Polanském zpravodaji č.
4 v červenci 1999.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Výstavba páteřní kanalizace
Na 3. zasedání zastupitelstva obvodu 10.3. informoval starosta obvodu Přemysl
Kaspřík o současných investičních akcích v našem obvodě.
Zbývající části páteřní kanalizace, to je III. etapa, část „b“ a „c“, převzal Magistrát
města Ostravy, který bude dostavbu finančně a investorsky zajišťovat sám. Je to úsek od
potoka Mlýnky směrem na Výškovice,jehož větev bude zaústěna do pravobřežního sběrače,
který je již zaústěn do centrální čističky vod v Příloze.
Plynofikace
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Firma STASPO ukončila v květnu práce na plynofikaci II. etapy v objemu 2,1 mil.Kč.
Finanční prostředky účelové dotace z Magistrátu města Ostravy nestačily na úplné dokončení
této etapy, proto rada obvodu požádala vedení města Ostravy o finanční dotaci cca 2,5 mil Kč,
která umožnila definitivní dokončení této akce.
V červenci se podařilo účelovou dotaci získat a začátkem srpna se začalo provádět
dokončení koncových větví směrem na Klimkovice (ul. Sjednocení), ul. Malá, část ul.
Skotnice a ulice K vydralinám. I. a II. etapa plynofikace byla ukončena, to je 75 % domků v
Polance n/O. je vytápěno zemním plynem.
K 31.12.1999 topilo plynem již 612 rodinných domků. Z celkově provedených
přípojek (762) to je 80,3 %.
Od 1.2. začala být budova obecního domu č.p 1(radnice) vytápěna plynem. Prasklý
litinový kotel na tuhá paliva dosloužil, byl neopravitelný. Firma FATHERM havarijní situaci
zvládla za 4 dny při plném provozu. Akce stála 149 tisíc Kč.
Dům s pečovatelskou službou, Janovská ul. 476
Pro zpracování projektu byla vybrána firma Zemědělskopotravinářské projekty, a.s.
Koncem roku byla zahájena rekonstrukce za složitých problémů technických, organizačních a
zejména finančních. Akci zajišťuje firma SV UNIPS, s.r.o.. vybraná na základě výběrového
řízení. Celá stavba včetně doprovodných investic (úprava ulice, kanalizace, parkoviště) bude
stát cca 15,5 mil. Kč.
Půdní vestavby v domě č.p. 545 (zdravotní středisko)
Přes finanční situaci se podařilo v letošním roce díky investičním účelovým dotacím z
města Ostravy a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dokončit půdní vestavby v budově
zdravotního střediska (bývalých učitelských bytů).
V červenci byli vyzváni zájemci o půdní vestavby, aby se vyjádřili k podmínkám
možnosti přidělení bytu. V září pak zastupitelstvo rozhodlo o přidělení půdních bytových
vestaveb místním žadatelům.

12. DOMY A BYTY
V roce 1999 bylo zkolaudováno 9 novostaveb RD s 12 byty. Mimo to tylo dokončeno
7 nových bytů formou rekonstrukce stávajících rodinných domků. K tomu přibyly ještě tři
nové byty půdní vestavbou v budově zdravotního střediska na ul. 1.května 545, které
investoval úřad městského obvodu v Polance n.O.
Nejvyšší číslo popisné je 1218, avšak domům po kolaudaci se přidělují též nižší
popisna čísla po zrušených domech.
Dům s pečovatelskou službou na Janovské ulici 476 (bývalá cihelna) se začal koncem
roku opravovat. Viz kapitola 11-Výstavba a zvelebení obce.

13. ŠKOLY
Mateřská škola, Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je paní Pavla Nevímová.
Počet dětí v posledních čtyřech letech mírně klesá:
1996/97
1997/98

1998/99

1999/00
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zapsaných dětí
počet tříd
ped. pracovníků

129
6
12

1999

121
5
10

115
5
9

100
5
9

Pracují zde 4 uklízečky. Počet pracovnic školní jídelny MŠ se snížil na čtyři, vedoucí
ŠJ je paní Jana Sojková.
Při MŠ pracuje Rada rodičů. Při technické údržbě pomáhají pracovníci údržby
místního úřadu. V lednu praskl v noci v 1. patře radiátor a voda z topného systému promočila
strop a poškodila část přízemí včetně koberců a zařízení.
V masopustní sezóně pořádala MŠ v Dělnickém domě maškarní bál. Na jaře učitelky
připravily pro děti akci „vynášení smrtky“. V průvodu se zpěvem a říkadly šly děti na
Mozgal k Polančici, kde zazpívaly a pak hodily smrtku do vody. Rozloučily se tak s paní
Zimou a přivítaly jaro.
Základní škola Heleny Salichové
Ředitelkou školy je nadále Mgr. Irena Kudelová, zástupkyní řed. Mgr. Marie
Riedlová, obě dojíždějí z Klimkovic.
Ve školním roce 1998/99 měla škola 395 žáků, z toho 216 chlapců a 179 dívek. Na
konci školního roku neprospěli 2 žáci. Škola měla celkem 18 tříd 7.-9. ročníku. Učilo zde 22
učitelů (20 žen, jenom dva muži), ve dvou odděleních školní družiny pracovaly 2
vychovatelky. Správních zaměstnanců pracovalo 10, od září 9.
Ve škol. roce 1998/99 byly zřízeny tři první třídy, ale jen jedna třída devátá se 29
žáky, z nichž 22 bylo přijato na střední školy a 7 na tříletý učební obor. Tři žáci z 5. tříd
pokračují ve studiu na osmiletém gymnáziu.
Výchovné problémy jsou avizovány 21 napomenutími třídního učitele, 9 důtkami
třídního učitele, 9 ředitelskými důtkami. Devíti chlapcům byl udělen 2. stupeň a 3. stupeň z
chování.
Od 1.9. nastoupilo do prvních tříd 47 žáků, počet klesá - v loňském školním roce
nastoupilo 55 dětí.
Škola je ve třech budovách. V hlavní budově - nové škole na Zámecké, ul.H.Salichové
816 se učí žáci 3.-9. ročníku, je zde ředitelství školy. Ve „staré škole“ (budova B) na ul. 1.
května 330 jsou obě první a druhé třídy a jedna třída třetí. Jsou umístěny v 1. a 2. poschodí (v
celém přízemí je základní umělecká škola).
Třetí budovou je školní jídelna ZŠ a školní družina (nahoře nad jídelnou) v areálu
nové školy a hřiště na ul. H.Salichové.
Škola se podílela na Dětském dni 5.6. na hřišti FK SK Polanka. Dne 7.5. se na hřišti se
jako každoročně opět konalo finále celoměstské soutěže Mladý cyklista 1999, které se
zúčastnilo 10 nejlepších družstev z Ostravy. Škola letos také spolupracovala s vedením správy
CHKO Poodří.
Žák 8. třídy ZŠ a žák houslové třídy prof. Vlastimila Pacáčka ze Slezské Ostravy
Ondřej Kvita získal 22.5. v celostátním kole houslové soutěže ZUŠ v Trutnově 2. místo ve
své kategorii. Připravuje se na své vystoupení s doprovodem Janáčkovy filharmonie Ostrava v
ledu 2000.
Na škole proběhla hloubková inspekce čtyř inspektorů, která skončila 19.března bez
závažných problémů.
Školní jídelna ZŠ
pracuje ve stejném rozsahu jako v minulém roce. Vedoucí je Marie Charvátová.
Základní umělecká škola H.Salichové, ul. 1.května 330
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Ředitelkou školy je paní Jitka Malíková, zástupkyní řed. je paní Mgr. Ludmila Stará.
Obě dojíždějí do Polankyn/O. z Ostravy. Koncertem učitelů ZUŠ 14.4. byly ukončeny akce ke
40.výročí založení školy,které začaly v minulém roce.
ZUŠ Heleny Salichové má od září 1999 celkem 415 žáků, z toho v Polance n/O. má
181 žáků. Další žáky má v pobočkách v Třebovicích, Krásném Poli a na třech základních
školách v Porubě (Sokolovská, Bulharská a L.Štúra).
Děti v Polance n/O. jsou rozděleny do oborů: hudebního - 111 žáků, výtvarného - 38
žáků a tanečního - 32 žáků. Na rozdíl od jiných ZUŠ, kde zájem a počet dětí klesá (a někde
výrazně), naše škola má dalších 25 zájemců, které nemůže přijmout, protože Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy nepovolí zvýšit kapacitu školy. Škola nezvyšuje školné již
dva roky. V Polance n/O. trvá zájem rodičů o výuku dětí v ZUŠ. Místní radnice velice
příznivým nájmem, který je navíc stále, i přes zvyšující se prvotní náklady, nezměněný,
přispívá touto „dotací“ ke zdárnému provozu této školy.
Škola má 10 interních pedagogů a dále 10-15 pedagogů externích (na dohody). Počet
pedagogů je stanoven směrným číslem Školského úřadu v Ostravě. Ekonomkou je od
1.9.1998 ing. Alena Mlejnková. Školnicí Milena Šebestová.
Čtyřicetiletá historie ZUŠ byla uvedena v kronice Polanky n/O. v loňském roce, ZUŠ
vydala ke 40. výročí školy brožurku.
Škola se stává stále významnějším subjektem v životě obce, významnou měrou
obohacuje kulturní a veřejný život v Polance n.O., jak vyplývá i z kapitoly kultura a osvěta.
Koncerty žáků i učitelů se konají jak v sále ZUŠ, tak v sále kina v Polance n/O. a také v okolí
(lázně na Hýlově, Třebovice, Krásné Pole).
Velkou devízou je taneční swingový orchestr žáků ZUŠ. V loňském roce vítěz
celostátní soutěže, který letos vydal ve spolupráci s Českým rozhlasem v Ostravě své první
MC (audiokazeta). Repertoár mu píše nebo aranžuje učitel Jindřich Czerný, který také letos
zkomponoval a nahrál znělku pro vysílání místního rozhlasu v Polance n/O.. Škola má (v
Třebovicích) i dětský folklórní soubor Třebovjaček vedený MUDr. Čestmírem Ramíkem.
Děti výtvarného oboru ZUŠ pod vedením učitelky Miroslavy Česlové získaly na regionální
přehlídce ocenění za vynikající prezentaci školy.
Výraznou novinkou bylo koncertní provedení premiéry vánoční mše s názvem
„Vánoční zvěstování“ učitele a skladatele Jindřicha Czerného v Husově sboru v Polance n/O.
19.12. - viz kapitola Kultura a osvěta.
V učebnách bylo letos položena krytina z PVC a škola vybavená dalšími hudebními
nástroji a pomůckami.

14. KULTURA A OSVĚTA
Kino
Provozovatelem kina není Správa ostravských kin, ale Úřad městského obvodu
Polanka n.O. Vedoucím kina je nadále Zdeněk Vavroš, nar. 1932.
Kino hraje dvakrát týdně, v úterý a v neděli většinou v 18 hodin, někdy v 16 a v 18
hodin.
V prosinci se promítala např. úspěšná česká komedie Pelíšky, dále byly letos uvedeny
filmy Ztraceni ve vesmíru, Život brouka, horor Psycho, komedie Utopenec na útěku, komedie
Návrat idiota, Z pekla štěstí, Celebrity, Tarzan aj.
Celkem bylo 113 filmových představení, které navštívilo 3.113 diváků. Tržby činily
95.773Kč. Kromě toho bylo v kině 24 jiných kulturních akcí s účastí kolem 2800 občanů.
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Knihovna
Je stále v budově kina na ul. Janovská č. 333. Jako knihovnice pracuje od roku 1997
Miluše Penjaková z Poruby.
Knihovna je otevřena v
pondělí
12:30 – 18:00 hod
úterý
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod
čtvrtek
12:30 – 18:00 hod.
V místní knihovně bylo letos zapsáno 531 čtenářů, z toho 241 mládeže do 15 let. Počet
návštěv byl 5.279, vypůjčeno bylo 26.959 knih a časopisů. Uskutečnily se soutěže Vymysli
nové slovo, Co vím o České republice a Mé oblíbené zvířátko.

Místní knihovna patří k Obvodní knihovně v Ostravě-Porubě, jejíž vedoucí Mgr.
Milica Čenžáková píše v 5. čísle Polanského zpravodaje o vymalování a úpravách knihovny a
dobré spolupráci s místní radnicí, která každoročně knihovně přispívá 10 tis. Kč na nákup
nových knih.

Spolková a zájmová činnost
Dechová hudba z Polanky
Letos oslavili hudebníci 80 let své nepřetržité činnosti. Stručná historie souboru je
v kapitole Politický a veřejný život – Významná výročí.
Orchestr zkouší každé pondělí v sále kina, má 32 aktivních členů z Polanky a
z blízkého okolí. Kapelníkem je Jiří Adamec, jeho zástupcem Jiří Němec, dirigentem a
uměleckým vedoucím Mgr. Jaroslav Král, druhým dirigentem Miloslav Szott.
Hudba uspořádala 5 koncertů: májový koncert, Svátek hudby v červnu, Krmášový
koncert v červenci, Slavnostní koncert 23.10. a Předvánoční koncert v prosinci – viz. kapitola
Kultura.
Hudba letos hrála na pohřbech v Polance n/O. (21x) a v jiných obcích (57x), např.
v Paskově, Staré Bělé, Krmelíně, Zábřehu, Mošnově, Vřesině, Frýdku-Mistku, ve Skašticích u
Kroměříže, ve Výškovicích na Hukvaldech, ve Staříči, v Petřvaldě na Mor., Sviadnově, na
Ostravici, v Ostravě (Chrám Bož. spasitele), v Kunčičkách, v Plesné, ve Staré Vsi n.Ondř.,
v Třebovicích, v Českém Těšíně, ve Vítkovicích.
Hrála i při jiných příležitostech – májový budíček, dětský den, na slavnosti v Háji u
Opavy, vystoupila dvakrát na Masarykově nám. v Ostravě s mažoretkami Rytmus, vyhrávala
Josefům a Annám, spoluúčinkovala na vánočních mších a při jiných akcích v širokém okolí.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Starostou je nadále Milan Šuléř, velitelem zásahové jednotky Stanislav Výtisk. Do
zásahové jednotky jmenovala rada obvodu 4 nové členy.
Hlavní spolkovou akcí bylo 40. výročí družby hasičů Polanka – Zliechov (Slovensko).
Družební akce se konala 21.8. a je popsána v kapitole Politický a veřejný život – Významná
výročí.
Hasičům poděkoval v Polanském zpravodaji č. 4 pan Rudolf Fešar z Obloukové ulice
za pomoc při odstraňování škod na rodinném domku.

Polanští písničkáři
Dvanáctičlenný soubor zpěváků a hudebníků působí v Polance n/O. od roku 1982.
Jejich repertoár tvoří zejména starší lidové, taneční a trempské písničky a vtipné scénky a
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skeče, s nimiž úspěšně vystupují při akcích v Polance n/O., v lázních na Hýlově, při akcích
aktivů pro obč.záležitosti v okolí. Doprovod tvoří dva akordeony, kytara a flétna.
Hudební stránku vede učitelka ZUŠ Ivana Neuwirthová, organizačními vedoucími a
konferenciéry jsou Zdeněk Vavroš a Jan Gelnar. Ten však letos 10.12. zemřel a Polanka n/O.
tak přišla o jednoho z nejobětavějších kulturních pracovníků. (Viz kapitola Obyvatelstvo).
Polanský session
není žádný soubor, ale sdružení zájemců o folk-rockovou a swingovou hudbu, kteří
pod vedením Mgr. Jiřího Dybala připravují každoročně před vánocemi setkání několika kapel
tohoto typu. Kolektiv organizátorů má 11 členů. Session se konal letos již po desáté (od r.
1990). Bývá vždy hojně navštíven zejména mladými posluchači.
Taneční swingový orchestr
se vytvořil ze žáků základní umělecké školy pod vedením učitele Jindřicha Czerného,
který je současně aranžérem a skladatelem. V loňském roce byl orchestr vítězem celostátní
soutěže, letos natočil první audiokazetu. Orchestr má kolem 15 členů. Vystupuje v Polance
n/O., v lázních na Hýlově a v okolí.
Při ZUŠ se v předvánoční době letos vytvořil soubor hudebníků a zpěváků k provedení
vánoční mše s názvem „Vánoční zvěstování“ učitele a skladatele Jindřicha Czerného. Soubor
vytvořili učitelé a žáci ZUŠ, členové dechové hudby z Polanky. Soubor nemá název, provedl
mši pod vedením autora a orchestr měl zvláštní obsazení: 10 houslí, 1 violoncello, varhany, 2
flétny, 3 klarinety, 2 trubky, 1 saxofon, 1 fagot, pozoun, tuba a bicí.
Mše byla napsána v moderním harmonickém i melodickém pojetí a měla u obecenstva
velký úspěch. Autorem textu je Milan Kotala, otec řed. ZUŠ J. Malíkové. Byla provedena
poprvé jako „světová premiéra“ 19.12. v Husově sboru v Polance n/O.

Pěvecký sbor při chrámu sv. Anny
vede Marie Krejčí. Sbor každoročně nacvičuje některou z vánočních mší, letos to byla
3.vánoční mše Eduarda Marhuly, kterou na půlnoční doprovodil orchestr (viz Větší kulturní
akce).
Taneční orchestr Roberta Dobeše
má jen 4 členy, provozuje taneční hudbu od r. 1960.
Kluby důchodců:
- Místní KD funguje od r. 1979. Schází se každý čtvrtek v malém sále u Friedlů.
V současné době má 54 členů. Předsedkyní je Marie Dedková (ul. K vydralinám) a
jednatelkou Drahomíra Chocholatá (ul. J.Štorkána). Za dobu 20 let činnosti pořádal KD
50 zájezdů, různé výstavky, besedy, týdenní rekreační pobyty, smažení vaječiny a další
akce.
- KD na Janové se schází ve společenském domě (bývalý hasičský dům) na Janové. Klub je
od roku 1979. Organizoval zájezdy a jiné akce. Vedli jej manželé Jan a Zdeňka Gelnarovi.
- Klub důchodců při základní škole se schází každý první čtvrtek v měsíci v klubovně
školní družiny při ZŠ. Existuje od r. 1989. Má 21 členů a vede jej Jarmila Davidová, ul.
1.května 314.
- KD při Družstvu vlastníků je organizován od r. 1983. Má 70 členů a vedoucí je Jaroslava
Kavalová (Malostranská 144), jednatelkou je Miroslava Friedlová (Malá ul.).
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Sdružení zdravotně postižených v ČR není klubem důchodců, ale má svou základní
organizaci o počtu 65 členů. Schází se od r.1990 a jeho předsedkyní je Mgr. Miroslava
Červeňová, ul. H.Salichové 651.

Dalšími zájmovými organizacemi jsou:
- Myslivecké sdružení Poodří. Má 18 členů, svou činnost pod tímto názvem vyvíjí od r.
1993 a jeho předsedou je Aleš Ulmann, ul. 1.května 309.
- Český rybářský svaz, místní organizace je činný už od r.1927. Má 230 členů dospělých a
30 mladých rybářů. Předsedou je Karel Kolder, Malostranská 494, jednatelem Jaromír
Turoň, H. Salichové 1057.
- Základní kynologický kroužek je od r.1967, má 26 členů. Předsedou je Milan Lička, ul.
J.Glazarové, hospodářem Petr Friedel, ul. U cihelny.
- Český svaz chovatelů, základní organizace vyvíjí činnost od roku 1959. Má 20 členů,
předsedou je ing. Miloš Sýkora (ul. 1.května 274), jednatelem Václav Andla
(ul.H.Malířové). Pořádá dvakrát ročně výstavy drobného zvířectva ve svém areálu vedle
pohostinství U Dluhošů. Ke 40. výročí své činnosti uveřejnili chovatelé článek v 6.čísle
Polanského zpravodaje. ZO ČSCHO spolupracuje se spřátelenými ZO v okolí
(Klimkovice, Jistebník, Stará Bělá, Krásné Pole, Svinov, Hrabová).
- Český zahrádkářský svaz, základní organizace pracuje již od roku 1934. Nyní má 101
členů. Předsedou ZO je ing. Miloš Kubica (Jabloňová 830), jednatelkou Alena Hurníková.
Každoročně pořádá zahrádkářský „Ples v květech“ v Dělnickém domě, koná besedy,
přednášky a zájezdy pro své členy.
- Junák – Svaz skautů a skautek, středisko Polanka n/O. vyvíjí svou činnost od r.1990.
V současné době má 62 členů. Klubovnu mají junáci na faře. Střediskovým vedoucím je
Jan Cindler (Oblouková ul.), vedoucí dívčího oddílu je Lenka Heverlová (ul. 1.května
517) a vedoucím chlapeckého oddílu je Milan Neuwirth ul. L. Janáčka 870. Junáci
pořádají každoročně tábor ve Vlčovicích na Novojičínsku.
- Český červený kříž, místní skupina pracuje od roku 1949. Letos má 112 členů. Předsedou
je Miroslav Berger, ul. 1.května 221 (dolní Polanka n/O.).
- Leteckomodelářský klub (dospělí) má 20 členů. Činnost vyvíjí od roku 1967, náčelníkem
klubu je Rudolf Kanclíř, Malostranská 320.
- Leteckomodelářský oddíl (děti) pracuje při TJ Sokol. Má za sebou bohatou zájmovou
činnost, neboť pracuje od roku 1972 a dosáhl četných úspěchů v soutěžích až po národní
kolo, i když pod jinou hlavičkou (Pionýr, základní škola). Vedoucími jsou Rudolf Kanclíř
a jeho syn Tomáš Kanclíř, Malostranská 320.
Polanka n.O. žije velmi bohatým kulturním životem a navazuje tak na kulturní tradice
minulých desetiletí, jakými byly například ochotnické divadlo, školní divadlo, operety,
mužský a smíšený pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor, smyčcová kvarteta, komorní hudba,
estrádní večery a soutěže, kroužek přátel poezie, večery místních autorů, komorní večery
s využitím místních hudebníků a zpěváků apod. Kulturní tradice vytvořily také všechny
tělovýchovné organizace a obě církve působící v Polance n/O.. Součástí kultury je i činnost
všech zájmových organizací a spolků.
Nemalou měrou přispěly a přispívají do kulturního fondu obce všechny školy
v Polance n/O., mateřská i základní, ale svým zaměřením hlavně základní umělecká škola
H.Salichové. Spolu s místními hudebníky obohacuje kulturní a veřejný život, pozvedává jej
na vysokou úroveň.
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Větší kulturní akce
- Plesová sezóna probíhala od 16.1. do 6.3., většinou v Dělnickém domě. Začala plesem
mysliveckým, dále se uskutečnilo deset plesů různých spolků a organizací včetně plesu
v květech místních zahrádkářů a maškarního plesu dětí mateřské školy. Závěr plesové
sezóny tvořilo tradiční Pochování basy, uspořádané 6.3. starou gardou házenkářů DTJ.
- 9.4. Pořad Sejdeme se při dechovce v malém sále u Friedlů.
- 14.4. Koncert učitelů ZUŠ ke 40.výročí založení školy (závěrečná akce) v sále ZUŠ
- 16.5. Brněnská folková skupina Mošny, vystoupení v sále kina. Zisk věnován na opravu
kostela sv.Anny.
- 13.6. svátek hudby v sále kina, akce školské a kulturní komise ÚMOb a ZUŠ: 15:00 –
19:00 hod. – děti tanečního a hudebního oboru ZUŠ H. Salichové, pěvecký sbor ZŠ
Porubská ul. a ZUŠ H.Salichové, taneční soubor ZUŠ H. Salichové, folklorní soubor
Třebovjaček – ZUŠ H.S., taneční swingový orchestr žáků ZUŠ, Polanští písničkáři a
Dechová hudba z Polanky.
- 5.6. Dětský den na fotbalovém hřišti u nové školy. Pořádal FK SK Polanka ve spolupráci
se základní školou, ÚMOb a DTJ Sokol Polanka.
- 12.6. Fotbalová a streetbalová show v areálu Fotbalového klubu SK Polanka. Exhibiční
utkání čerstvých mistrů ČR v basketbalu – Mlékárny Kunín a fotbalových reprezentantů
z různých evropských klubů.
- 25.7. Krmášový promenádní koncert dechové hudby na výstavě drobného zvířectva
v areálu chovatelů u Dluhošů.
- 23.10. Slavnostní koncert dechové hudby z Polanky k 80. výročí založení, v 18 hod. v sále
kina. Hrálo 30 hudebníků, dirigovali Jaroslav Král, Jiří Adamec a Miloslav Szott. Plný sál
posluchačů. Zpívali Simona Pěčková, Eva Mittnerová, Jaroslav Rýc a Jaroslav Král.
Uváděly Elen Kubicová a Leona Kalužová.
- 4. a 5.12. Vánoční výstava v sále ZUŠ (zahrádkáři a včelaři) – cukroví, pečivo, výšivky, a
vazby adventních věnců, vánoční výzdoba aj.
- 11.12. Předvánoční koncert dechové hudby z Polanky v sále kina v 18 hod. Uvedena směs
koled Mir. Císaře a jiné koledy a vánoční skladby. Dirigenti jako 23.10., titéž zpěváci,
navíc žákyně ZŠ Zuzana Holá a Petra Bajgarová, bývalý sólista Vítkováku ing. Milan
Chovanec a Lukáš Král.
- 18.12. Polanský session folkové a folk-rockové hudby v sále kina v 18 hod. Letos se konal
již 10. ročník této přehlídky kapel z Polanky a okolí. Organizačně řídil Mgr. Jiří Dybal.
Velká návštěva z řad mladší generace.
- 19.12 Vánoční koncert učitelů ZUŠ v Husově sboru v Polance n/O. v 16 hod. V rámci
koncertu byla i premiéra vánoční mše „Vánoční zvěstování“ Jindřicha Czerného, který
provedení řídil. Účinkoval sbor, sólistky Simona Pěčková a Ludmila Stará a orchestr. Viz
též výše – spolková a zájmová činnost. Husův sbor byl přeplněn, novinka měla velký
úspěch.
- 29.12. Vánoční koncert v kostele sv. Anny. Účinkoval chrámový smíšený pěvecký sbor
kostela sv. Anny s vedoucí Marií Krejčí. Sbor provedl i 3. vánoční mši Eduarda Marhuly a
tři pastorely Aleše Rybky s varhanním doprovodem ing. Pavla Krále. V koncertu zpívala
Tamara Urbánková, hráli houslisté Josef Hurník a Jaroslav Král. Koncert pořádala Jednota
Orel a organizace KDU-ČSL.

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
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Dělnická tělocvičná jednota – DTJ
Počtem členů – 318 - je DTJ největší tělocvičnou jednotou v Polance n/O. Starostou
DTJ je nadále Petr Andla, Prostřední ul. 658.
DTJ obnovila svou činnost v roce 1996, kdy také v restitučním řízení získala zpět areál
Dělnického domu, kde provozuje celou svou činnost.
Jednotlivé oddíly DTJ vedou:
- oddíl házené
71 členů
předseda ing. Jaromír Friedel, ul. H.Salichové
- oddíl volejbalu
76 členů
“
ing. Jiří Malík, ul.1.května
- oddíl nohejbalu
12 členů
“
Tomáš Přistoupil, ul. U rybníčku
- odd. Asociace SPV 120 členů
“
Bohuslava Sojková, J.Šámala 917
Tělocvičná jednota Sokol (ČOS)
Je to jednota s nejdelší tradicí v Polance n/O., neboť byla založena roku 1912. Svou
činnost v původní podobě obnovila v roce 1992. V současné době má 162 členů.
Do února 1999 byl starostou Vítězslav Sýkora, ul. H. Salichové 834, místostarostou
Zdeněk Bílý, ul. J. Zrzavého.
O historii TJ Sokol byl článek v Polanském zpravodaji č. 2. Jednota postavila na
Sokolské louce vedle rybníka pod zámkem novou tělocvičnu, která nyní plně slouží Sokolu i
veřejnosti. Umožňuje hrát zde stolní tenis, florbal, odbíjenou, cvičit aerobik, kalanetiku apod.
Součástí TJ Sokol je i letoeckomodelářský kroužek. Ženy „Věrná garda“ nacvičují na slet.
Tělocvičná jednota Sokol dnes patří pod Českou obec sokolskou (ČOS), která je
rozdělena na 43 žup a ty sdružují 958 jednot. Celkovou základnu tvoří asi 190.000 členů.
Posláním Sokola je povznesení kulturní, duchovní a fyzické úrovně občanské
společnosti tělesnou výchovou a sportem, zvláště pak výchovou mravní. Hlavním úkolem je
rozvoj a upevnění zdraví jednotlivce, rodiny a společnosti.
Jednota Orel
byla založena v Polance n.O. v roce 1923. Její činnost byla obnovena v roce 1990.
V současné době má jednota 35 členů. Starostou je Richard Monar, ul. Za humny 291,
sekretářem Alois Neisar, ul. Úzká 179.
Jednota Orel si před 2. svět. válkou vybudovala vlastní tělocvičnu – Orlovnu, která
byla v místech dnešního Domu služeb na ul. Hraničky. Orlovna byla roku 1974 zbourána pro
špatný technický stav. V restituci byl pozemek jednotě Orel vrácen, ale tělocvičnu v současné
době nemá. Ženy Orla cvičí jednou týdně v Sokolovně.
Tělovýchovná jednota Polanka n/O.
po předání areálu Dělnického domu Dělnické tělocvičné jednotě v roce 1996 (do té
doby nesla název Sokol) se ocitla bez tělovýchovného zařízení.
Existuje však dále, v současné době má 50 členů, dřívější členové většinou přešli pod
DTJ. Vyvíjela činnost od roku 1948. Předsedou TJ je Vladislav Dobeš, Malostranská 1094.
Zůstal mu jen oddíl turistiky, stolního tenisu a šachů. Šachový oddíl má 15 členů a
vede jej Stanislav Novotný, ul. O. Stibora.
Fotbalový klub SK Polanka
vyvíjí svou činnost v areálu fotbalového hřiště u nové školy na ulici Heleny Salichové
jako samostatný subjekt. V současné době má 156 členů a 40 žáků.
Klub navazuje na tradice Sportovního klubu (SK Polanka). Předsedou klubu je ing.
Vlastimil Vozník, ul. J. Seiferta 1036. Místopředsedy jsou ing. Jaromír Gelnar, ul H.Salichové
845 a Lumír Prauzek, ul. A. Parmy 619.
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Hlavní mužstvo hraje v I.A třídě. Klub letos pořádal Dětský den, fotbalovou a
streetbalovou show, na hřišti se opět konalo městské kolo dopravní soutěže, novoroční
ohňostroj a jiné akce.
Stručný historický vývoj tělovýchovy v Polance n.O.
po roce 1945 byl podrobně popsán v článku v Polanském zpravodaji č.2 z dubna 1999.
Po únoru 1948 byly zrušeny ČOS – TJ Sokol, Junák, Orel a DTJ. Sportovní kluby
přešly pod průmyslové závody (Baník) nebo pod společenské organizace (Slavia) a vesnické
tělovýchovné organizace přijaly různé názvy, nejčastěji TJ Sokol, jak tomu bylo i v Polance
n/O..
Radikální změnou v tělovýchově bylo schválení zákona o státní péči nad tělovýchovou
a sportem. Byl vytvořen „Československý svaz tělesné výchova“ – ČSTV. Veškeré sportování
v Polance n/O. bylo po dobu 50 let soustředěno v oddílech s názvem TJ Sokol, který patřil
pod ČSTV.
Po změně politických poměrů v listopadu 1989 nastaly změny i v tělovýchově.
Původní jednoty obnovují činnost – Orel 1990, Sokol – ČOS 1992, DTJ – 1995. V rámci
restitucí byly jednotám vráceny původní nemovitosti – Sokolu Sokolská louka, DTJ areál
Dělnického domu. Původní místní subjekt ČSTV – Sokol Polanka změnil název na TJ
Polanka.
Jediná má v názvu „tělovýchovná“, další dvě jsou „tělocvičné“ jednoty. Tělovýchovná
jednota Polanka už nepoužívá dřívějšího názvu Sokol. Jediným Sokolem v Polance n/O. je
„Tělocvičná jednota Sokol“, zařazená do ČOS.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Ke změnám lékařů nedošlo. Ve zdravotním středisku na ul. 1.května 545 nadále
pracují MUDr. Zdeněk Strakoš – všeobecný lékař, MUDr. Sylva Klegová –dětská lékařka,
MUDr. Zdeněk Baran – zubní lékař.
Mimo zdravotní středisko – v objektu Družstva vlastníků na ul. K vydralinám ordinuje
další zubní lékař MUDr. Karel Zezula.
Zubní laboratoř vede Bohuslava Pospěchová, dále zde pracují Monika Barusová a
Tomáš Skuplík. Laboratoř je v provozu od srpna 1997.
Novinkou je otevření lékárny v Lázeňském domě vedle zdrav. střediska. Je to první
lékárna v historii Polanky. Jde ale jenom o výdejnu léků, protože lékárna s názvem
„Čtyřlístek“ sídlí ve Frýdku-Místku a jejím majitelem je ing. Vladimír
Dembovský.
Odborným zástupcem pro výdej léků je RNDr. Vladimíra Sosnová. Výdejna léků byla
otevřena 5.10. 1999 v přízemí Lázeňského domu.
V případech hospitalizace jsou naši občané posíláni nejčastěji do nemocnice na
Fifejdách v Mor. Ostravě nebo do fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.
Rychlá lékařská pomoc může být žádána na tel. čísle 155. Letecká záchranná služba
již funguje ve dne i v noci. Letos jí nebylo zapotřebí.
Zdravotnictví v ČR se potýká s četnými problémy včetně finančních. V prosinci
odstoupil ministr zdravotnictví Ivan David.
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17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Vedením sociální agendy místního úřadu je pověřena Hana Šimůnková. Svou funkci
vykonává od února 1997. V té době vyplácel úřad sociální dávky ve výši kolem 50 tisíc Kč,
v současné době vyplácí měsíčně 300 tisíc Kč. Tyto prostředky jdou ze státní pokladny, jsou
dány zákonem. S tím souvisí prověřování majetkových poměrů žadatelů a tím narůstá agenda.
Aby byla zachována kvalita poskytovaných služeb, byla od 15.10.1999 přijata na sociálním
úseku nová pracovnice Markéta Třešňáková z Poruby, která se specializuje na pomoc rodinám
s dětmi. Má rovněž požadované odborné sociální vzdělání.
Na sociální dávky bylo v r. 1999 vyplaceno občanům Polanky n.O. celkem
2.822.183 Kč.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
Správcem farnosti je nadále P. Jaroslav Bárta, nar. 1923, který zde působí od 1.7.1990.
V prosinci oslavil 50 let kněžské služby při nedělní mši svaté 12.12.
P. Jaroslav Bárta v letošním roce onemocněl, zánět trojklaného nervu což zhoršilo jeho
možnost vykonávání bohoslužeb. Ale jeho stav se ke konci roku zlepšil, takže své kněžské
jubileum oslavil poměrně v dobrém stavu.
V době jeho nemoci mu vypomáhal nebo zastupoval Adam Malek, mladý jáhen polské
národnosti ze Svinova.
Kostel sv. Anny byl prohlášen před rokem za kulturní památku. Sanační práce na
záchranu kostela byly zahájeny v září – viz kapitola 3. – popis obvodu.
V kostele sv. Anny byl letos uzavřen jeden církevní sňatek. Z 54pohřbů bylo 16
s katolickým knězem, z toho 8 obřadů bylo konáno v kostele.
Církevní obřady se konají přes všední den na faře, v sobotu večer a v neděli v kostele
sv. Anny. Účast je kolem 180 – 250 občanů. O velikonočních a vánočních svátcích a také o
pouti (na svátek sv.Anny) je účast ještě vyšší.
Půlnoční mše se konala 24.12. ve 23:00 hod, byla na ní provedena 3. Marhulova mše
s orchestrem a varhanami (viz Kultura). Varhanicí je Marie Krejčí, která také vede pěvecký
sbor (ženský, o Vánocích smíšený) v počtu 8-20 zpěváků.
Na vánočním koncertě vystoupil i sbor mládeže Schola, vedený Milanem Neuwirthem.
Koledy zpíval s doprovodem kytary a houslí.
Funkci kostelníka koná Zdeněk Kula, ministrantů je kolem osmi.
Církev československá husitská (CČSH)
koná své bohoslužby v Husově sboru, jehož dobrý stav je udržován péčí členů církve.
Farářem je nadále Milan Gebčinský, nar. 1924. Bohoslužby koná pravidelně každou neděli v
10 hodin dopoledne, kdy přijíždí ze Staré Bělé. Účast na bohoslužbách bývá 20-30 osob.
Evidentním rysem bohoslužeb je výrazný a hlasitý zpěv věřících, kteří byli léta v tomto duchu
vedení bývalým varhaníkem Vladislavem Dobešem a také pan farář i přes svůj vysoký věk
zpívá čistě a zvučně.
Nynějším varhaníkem je ing. Pavel Král. Na bohoslužbách převažují ženy, mužů bývá
nanejvýš kolem pěti v Husově sboru. Církevní sňatky zde letos nebyly.
O úklid a čistotu Husova sboru se stará paní Anna Neuvirtová, Havlíčkova 862, dále
Jaroslava Bílá, J. Zrzavého 583.
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19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Přestupková komise v novém volebním období, které začíná prakticky lednem tohoto
roku, je řízena Jaroslavem Blahutem.
Veřejný pořádek je nejčastěji narušován dospívající mládeží. Projevy vandalismu –
posprejované budovy a čekárny, vyvrácené dopravní značky, ničení veřejného zařízení, zeleně
apod. jsou stále častější. Věk provinilců se však snižuje. Naznačuje to i větší počet snížených
známek z chování, udělení 9 ředitelských důtek a 9 důtek třídního učitele.
Výchova ale není jenom záležitostí školy, ale i rodiny a celé společnosti. Nad
dodržováním veřejného pořádku bdí městská policie, jejím sídlem je nadále budova Družstva
vlastníků na ulici K vydralinám 114. Od 1.1. byl do funkce nového velitele místní služebny
zařazen strážník Miroslav Lacina, který vyzval občany ke spolupráci prostřednictvím
Polanského zpravodaje.
Za první tři měsíce letošního roku řešili strážníci např. 540 přestupků na úseku
veřejného pořádku a bezpečnosti, zkontrolovali 336 podezřelých osob, zadržena byla jedna
hledaná osoba a byl zadržen jeden pachatel trestného činu. Na Janové byla vykradena jedna
stavební buňka.
Ve 3. čtvrtletí je uváděno 102 přestupků v blokovém řízení, strážníci vybrali celkem
12.060 Kč, provedli 172 kontrol podezřelých osob. Ve dnech 10.-12. září proběhla
bezpečnostně preventivní akce zaměřená k dodržování veřejného pořádku, pátrání po
hledaných osobách aj. Velitelem služebny byl v té době již str.Zdeněk Holinka.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na tomto úseku se začínají projevovat pozitivní výsledky. Nejvýraznější jsou na
úseku péče o ovzduší. Už tři čtvrtiny obce jsou vytápěny zemním plynem a v topném období
je ovzduší skutečně čistší. Když dříve napadl nový sníh, pokryl se během několika hodin
sazemi z komínů, protože se topilo nejvíce uhelnými kaly. Nyní sníh vydrží mnohem déle
čistý, zvláště v oblasti Zámecké, Osady míru a Fojtovské, kde byla plynofikace dokončena.
Druhým jevem je zlepšení čistoty vody v Polančici, kde podle slov rybářů opět žijí
drobnější ryby a živočichové. Ale i laik pozná, že voda v Polančici je průhledná, podstatně
čistší.
Plynofikace obce tedy pokročila, zbývá zhruba poslední čtvrtina zejména v oblasti dolní
Polanky.
Místní úřad upozorňuje občany, že letos končí osvobození od daně z nemovitosti pro
ty občany, kteří v roce 1994 přešli na ekologické topení a byli tak zvýhodněni osvobozením
od této daně na dobu pěti let. Jde zejména o oblast čtvrti Zámecká.
Firma OZO nadále zajišťuje pravidelný odvoz odpadků v popelnicích a též nebezpečného a
vekoobjemového odpadu dvakrát ročně. Začínají se objevovat kontejnery na plasty a sklo.

Dálnice D 47
Zahájení výstavby začalo letos 15.3. ve Svinově. První práce se prováděly poblíž
svinovských mostů. Trasa přes Polanku n/O. však nebyla dořešena. Její projednávání ve vládě
způsobilo značný rozruch v Polance n/O. Rozhodnutí vlády z července a září jsou popsána
v kapitole 5.-Politický a veřejný život, Z veřejného života.
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21.7. nejdříve vláda rozhodla zcela nečekaně, že trasa D 47 povede v původní stopě
z minulých let. Dělicí efekt by Polanku n/O. navždy rozpůlil na dvě části. Jako uragán se
ihned vzedmula vlna různých reakcí, dohadů, spekulací a jednání a ze strany jednotlivých
občanů a médií, tak ze strany naší radnice a odpovědných pracovníků.
Dvouměsíční vzrušení bylo ukončeno definitivním rozhodnutém vlády Miloše Zemana
ze dne 29.9.1999, které fixuje trasu dálnice D 47 v severní části Polanky n/O. v polích mezi
Janovou a Zámeckou, pak má vést severně od Klimkovic a dále mezi Klimkovicemi a
Hýlovem, kde se stočí k jihu.
Jedná se o trasu, která je již vyprojektována, projednána se všemi účastníky řízení a je
připravena do fáze územního řízení. Její trasa vede v polích, mimo obytnou zástavbu, v zářezu
v relativně nejvýhodnější poloze z hlediska dopadu na životní prostředí.
CHKO Poodří
Správa CHKO Poodří začala práci na projektu Stavební kultura v krajině Poodří.
Cílem je podat návod jak postupovat, chceme-li opravit či postavit dům a co nejlépe jej
začlenit do stávající zástavby (viz. Polanský zpravodaj č. 2/1999).

21. POČASÍ
Letos byl pěkný a teplý podzim, zvláště září a část října.
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Na začátku teploty mírně nad nulou, bez sněhu, občas mrholení. 19.1. mlha,
22.1. náledí, též 23., 24.1. byl silný vítr, 26.1. déšť. Poslední tři dny ranní mráz
do –11 st.C, sněžení.
od 3. mírné oteplení, déšť, 5.2. silný vítr, od 6.2. sněžení, teploty pod nulou,
12.2. ráno –8 st.C., 17.2. chumelenice. Od 20.2. obleva, 24. nový sníh asi 5cm,
poslední tři dny oteplení do +9 st.C., sníh zmizel.
1.3. mlha, odpoledne +11 st.C., 7.3. znovu sněžení, teploty kolem 0. 10.3.
mrholení, +10 st.C. 19.3. pěkně, 10 st.C. Poslední mrazík (0) 25.3., od 26.3. již
kolem 18 st.C. V závěru měsíce pokrápění, kolem 12 až 17 st.C.
Pěkně do 7.4., až 18 st.C., 11.4. déšť. 17.4. déšť, odpolední teploty kolem 10
st.C. Polojasno. Pršelo 22. a 23. 4., též 28.a29.4., 30.4. pěkně, odpoledne 18
st.C.
1.5. jsou višně a třešně odkvetlé, 21 st.C., v noci déšť. Dále pěkně, jen 5.5.
chladno a vítr, do 12.5. odpoledne kolem 20 st.C.. Od 13.5. déšť a přeháňky, od
17.5. jasno. 20.5. již 26 st.C., 29.a30.5 kolem 30 st.C., 31.5. bouřka, déšť a
kroupy.
Do 10.6. pěkně, občas přeháňky, 11.6. dusno, 25 st.C., do 23.6. denně
přeháňky nebo déšť, zvláště 18. a 22.6. po celý den. 22.6. též silný vítr,
odpoledne jen 10 st.C. Pěkně od 25.6. až 25 st.C.
1.7. bouřka, 25 st.C. Další dny pěkně, tři tropické dny 4.-6.7., 7.7. dusno a
déšť, 8.7. drobný déšť, dusno a přeháňky do 15.7., 13.7. celý den bouřky. Od
16.7. jasno až polojasno, teploty stoupají až na 28 st.C., občas přeháňky. Na
krmáš v neděli 25.7. skoro jasno, odpoledne 25 st., slabý vítr. Do 31.7. pěkné
počasí.
Stále pěkné s teplotami do 28 st.C. Jen 5. a 11.7. slabý déšť v noci, bouřka.
9.8. odpoledne 32 st.C., Nadále pěkně, jen 15.8.. občas přeháňky. Liják a
kroupy 22.8. Do konce měsíce pěkně, kolem 22 st.C.. Jen 29.8. oblačno a
přeháňky.

26

27/31

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

1999

Déšť jen v prvních dvou dnech, pak pěkně, kolem 23 st.C. až do 18.9., 19.9.
slabé přeháňky, pak opět pěkně, kolem 23 st.C.. Pršelo jen 25. a 26.9., pak
znovu pěkně, 29.9. déšť jen dopoledne, odpoledne již jasno, kolem 21 st.C.
Silný vítr 2. a 3.10 přinesl 4.10. déšť i v dalších třech dnech přeháňky, dále
polojasno, ale odpolední teploty jen kolem 7 st.C., v posledním týdnu října
stouply – kolem 19 až 15 st.C.
1. a 2. 11. pěkně, dále zataženo, 8.11. po celý den pršelo, kolem 7 st.C.. Déšť 9.
a 10.11., dále odpoledne už jen 3 st.C. 16.11. ráno mráz - 5 st.C., 17.11. sníh,
sněží i 20.11., 23.11. obleva. 24.11. sněžení a vítr, malé závěje. V dalších
dnech mírně nad nulou, poslední tři dny vítr, kolem 0 st.C.
2.12. déšť, kolem +6 st.C., 3.12. do večera +5 st.C., od 5.12. 0 až +3 st.C., stále
nad nulou, 11.12. déšť. Ranní mráz až 17.12. -4 st.C., 19.-21.12. slabé sněžení,
23.12. ráno -11 st.C.. Vánoce na sněhu, 24.12. vítr, též 25., -7 st.C. V závěru
roku leží asi 2 cm sněhu, kolem nuly, na Silvestra večer mráz -7 st.C.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
01.01. Ohňostroj na fotbalovém hřišti u nové školy Polanka n.O. má 4163 obyvatel
11.01. Výroční schůze hudebníků v malém sále u kina
leden, únor – plesová sezóna, 16.1. myslivecký ples, na závěr Pochování basy 6.3., celkem 12
plesů
01.02. Budova radnice je vytápěna plynem
28.02. V Polance n/O. je 138 nezaměstnaných
06.03. Konec plesové sezóny, pochování basy
15.03. V Ostravě začala výstavba dálnice D 47
8.-9.4. Kopání sond pod parkem u kostela, pátrání po hrobech německých vojáků (Lid.spolekpéče o válečné hroby z Německa)
09.04. Pořad Sejdeme se při dechovce, malý sál u Friedlů
14.04. Koncert učitelů ZUŠ v sále ZUŠ (závěr. akce ke 40.výročí ZUŠ)
22.04. Výroční člen. schůze zahrádkářů, malý sál u kina
29.04. Článek k 60.výročí založení voj. jednotky v Krakově v deníku Svoboda (první velitel
náš občan Jiří Král
01.05. Májový budíček dechové hudby
07.05. Smírčí kříž přemístěn z Mozgalu na ul. K vydralinám, uložena schránka
s písemnostmi, zasazena lípa. Finále městského kola soutěže Mladý cyklista na
fotbal.hřišti
15.04. Májový koncert dechové hudby z Polanky v sále kina
16.05. Folková skupina Mošny z Brna vystoupila v sále kina. ČR je mistrem světa v ledním
hokeji v Norsku, zlatá medaile
20.05. Oteplení na +26 st.C.
05.06. Dětský den na hřišti u nové školy (FK SK, škola, Sokol)
12.06. Setkání spolužáků ročníku 1954 v malém sále u Friedlů. Fotbalová a streetbalová
show na hřišti u nové školy (fotbalisté)
červen – otevřena dálková cyklist. trasa Jantarová stezka.
13.06. Svátek hudby v sále kina, přehlídka hudebních a tanečních souborů (ZUŠ,
Třebovjaček, swingový orchestr, Polanští písničkáři, dechová hudba)
23.07. V TV – Report: vláda rozhodla, že dálnice D 47 povede středem Polanky n/O.
25.07. Krmáš v Polance n/O., atrakce na Janovské ulici, výstava drob.zvířectva, promenádní
koncert dech. hudby, pěkné počasí
27

28/31

1999

31.07. Ministerstvo obrany ČR potvrdilo povýšení letce Jiřího Krále do hodnosti plukovníka
in memoriam ( v r.1991)
srpen Pekárna Krzystková dočasně zastavuje provoz
05.07. Zasedání zastupitelstva v kině k dálnici D 47, plný sál
11.08. Zatmění Slunce, v ČR kolem 94%, úplné v Maďarsku, Rakousku aj., 11.28 – 14:10,
největší ve 12:48
15.08. Těžké zranění ženy z Havířova ve vlaku u zastávky Polanka n.O. (fanoušci Baníku
Ostrava)
21.08. Oslava 40 let družby hasičů Polanka-Zliechov
22.08. Oslava 75 let faráře Milana Gebčinského a jeho zlaté svatby u Husova sboru
27.08. Nejstarší občanka Polanky n/O je Štěpánka Gerstová se dožívá 97 let
září Začaly sanační práce na základech kostela sv.Anny
05.09. Zemřel František Neuwirth, nar. 1906, obětavý hasič, písmák, dárce zvonku na obecní
kapli
30.09. V televizních zprávách rozhodnutí vlády, že dálnice D 47 středem Polanky nepovede,
ale kolem Klimkovic
05.10.První lékárna v Polance n/O. – výdej léků v Lázeňském domě, pobočka firmy Čtyřlístek
z Frýdku-Místku, otevřena
08.10. Vyšlo 3. číslo časopisu Poodří, obsah věnován většinou Polance n.O. Setkání jubilantů
70,75 let – v restauraci u Friedlů
15.10. Zemřel Josef David, nar.1927, dlouholetý předseda TJ Sokol. Nastoupila nová
pracovnice na sociálním úseku Markéta Třešňáková.
19.10. Otevřen nový hypermarket TESCO za Svinovem (u Třebovic)
23.10. Slavnostní koncert dechové hudby k 80.výročí založení, v kině, hrálo 30hudebníků
24.10. Slavnostní schůze hudebníků k 80.výročí založení hudby, malý sál u kina
listopad
Rozebrán pomník obětem II. svět. války před radnicí, desky přemístěny na
hřbitov, rekonstrukce pomníku na hřbitově
24.11. Sněžení, vítr, závěje, převrhl se autobus linky 46 v zatáčce u ulice Malá
4. a 5.12. Vánoční výstava v sále ZUŠ, zahrádkáři
10.12. Zemřel Jan Gelnar z Janové, 71 let, kulturní pracovník
11.12. Předvánoční koncert dechové hudby v kině, přeplněný sál
12.12. Oslava 50let kněž. služby P. Jaroslava Bárty
18.12. Polanský session folk-rockové hudby, sál kina, 10.ročník
19.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ, premiéra mše „Vánoční zvěstování“ učitele Jindřicha
Czerného, Husův sbor, přeplněno
23.12. Dech. hudba hrála na Masarykové náměstí v Ostravě, mažoretky
24.12. Půlnoční mše ve 23 h. v chrámu sv. Anny, chrámový sbor, sólisté, provedena 3.
Marhulova mše
29.12. Vánoční koncert v kostele sv.Anny, chrámový sbor, sólisté provedena 3. Marhulova
mše
31.12. Polanka n.O. má 4163 obyvatel. Plynem topí již 612 rod. domků. Vítání roku 2000zvony z míst. rozhlasu, slavnostní ohňostroj na fotbalovém hřišti u nové školy

23. RŮZNÉ
-

Rok 1999 byl vyhlášen rokem seniorů. K němu byly zaměřeny některé pořady v rozhlase
a v televizi, též v denním tisku.
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První čáp přiletěl do Polanky 7.4. na své hnízdo v zahradě pana Adolfa Franka na dolní
Polance n/O.
magické datum s devítkami – 9.9.1999 – připadlo na čtvrtek. Některá páry snoubenců
proto požádaly o umožnění svatebního obřadu právě v tento den. V obřadní síni v Porubě
bylo v tento den oddáno 9 párů novomanželů, v Polance n/O. v tento den svatby nebyly.
Úplné zatmění Slunce viditelné v Evropě bylo ve středu 11.8. Tento vzácný jev (příští
bude v Evropě až v roce 2135) byl však viditelný pouze ve státech na jih od naší republiky
(Německo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko ...), proto se někteří občané, zejména
astronomové, vydali do těchto zemí, aby fotografovali sluneční koronu. Mezi nimi i
Lukáš Král, astronom-amatér, externí pracovník porubské hvězdárny. Počasí i jiné
okolnosti mu však nepřály – viz článek v deníku Svoboda 21.8. V Polance n/O. však
nechal svůj velký amatérský dalekohled a tak mnoho občanů včetně starosty Přemysla
Kaspříka mohlo pozorovat zatmění Slunce (v Polance n/O. kolem 94%) doma, ovšem
s účinnými filtry. Filtry si zhotovovali občané i pro pozorování pouhým okem, buď byly
prodávány nebo si většinou obstarávali svařovací sklíčka.
Kopírovací technika zaznamenala v posledních 5-10 letech prudký vzestup, jak
množstvím, tak i kvalitou. Kopírkami jsou dnes již vybaveny všechny úřady, v Polance
n/O. např. i školy, firmy Canon a Minolta mají síť provozoven v Ostravě, kde existují i
barevné kopírky a pro kopírování fotografií je běžně používáno i laserové techniky
s dokonalou reprodukcí snímků.
Při pátrání po válečných hrobech (viz Veřejný život) ve dnech 8. a 9.4. vykopali 4
pracovníci celkem 10 sond pod bývalým katolickým hřbitovem, nyní parkem u kostela.
Sondy byly kopány poblíž křižovatky ulic J. Šámala a Janovská. Žádné kosterní
pozůstatky se však nenašly. Podle pamětníků byli němečtí vojáci, kteří zemřeli v lazaretu
ve staré škole v dubnu 1945, převáženi na dolní (nynější ) hřbitov a pohřbíváni na okraji
tehdejšího hřbitova, to je od márnice směrem k Frankově kapli, snad i po druhé straně
(hřbitov tehdy končil v místech dnešní cesty uprostřed). Hroby nebyly hluboké,
nezachovaly se, byli tam pak pohřbíváni naši občané. Kronikář Jar.Král pak prováděl
šetření v oblasti Janové, kde při výkopu trasy plynovodu byly nalezeny pozůstatky dvou
německých vojáků v roce 1997, poblíž lípy osvobození u Hranečníku. Údajně tam bylo
pohřbeno 7 německých vojáků a další na různých místech, zejména na pozemku Eustacha
Paskra by mělo být kolem 30 mrtvol. Jsou pohřbeni i na jiných místech, kde padli. Mapku
a zápis o šetření udělal kronikář Jaroslav Král, avšak pracovníci německého spolku už
v tomto roce nepřijeli.
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