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2. KRONIKA
Celoměstský seminář kronikářů se konal 18. dubna 2000 v Archivu města Ostravy
v Přívoze. Vedla jej ředitelka AMO PhDr. Blažena Przybylová a nový kronikář města Ostravy
Mgr. Martin Juřica.
Text obecní kroniky za léta 1991-1994 je již zpracována vytištěn na počítači.
Zbývající léta 1995-1999 jsou zapsána na psacím stroji. Předsedou letopisecké komise je
PhDr. Svatomír Černín.
Kronikáři se podařilo získat kopii jízdního řádu na Severní dráze Ferdinandově z roku
1895 a těž z roku 1876 od sběratele Mojmíra Leštinského z Ostravy-Zábřehu. Text je
v německém jazyce a je v něm vyznačena i zastávka Polanka.
Na besedách v Klubu důchodců pamětnice potvrdily, že na břehu Odry poblíž zatáčky
silnice skutečně stávala dřevěná budova a v ní bydleli manželé Barešovi s dcerou (asi Věrou)
kolem r. 1923, pak se odstěhovali. Sdělila to paní Vlasta Gelnarová, roz. Olšáková, ul.
A.Letenské, potvrdila paní Vlasta Bräuerová, ul. H.. Malířové. O hospodě zvané Dřevjaník
před brodem přes Odru hovořil dnes již zesnulý pan František Neuwirth.
Kronika skautek v Polance z let 1945 – 1948 je ve formě vázané knihy formátu A 4 je
uchována i s fotografiemi u Milady Černínové, nar. 1929, v Polance na Marvanově ulici
č.593.
Zajímavý byl nález nevyplněného tiskopisu v kronice junáků-skautů z roku 1947, kdy
učitel Josef Kavala zapsal válečné události a kroniku vedl.

3. POPIS OBVODU
Údaje o obvodu byly podrobněji uvedeny v zápise kroniky za rok 1999, k výraznějším
změnám nedošlo.
Zatím nejucelenější přehled o městském obvodu Polanka nad Odrou vyšel v časopise
Poodří č.3/1999.
První písemná zmínka o Polance je z r. 1424, lze však předpokládat, že je starší podle
roků vzniku některých okolních obcí. Zpravodaj Ostravská radnice uvedl v lednu 2000
přehled vzniku jednotlivých obvodů, např:
Slezská Ostrava
Plesná
Svinov
Moravská Ostrava
Stará Bělá
Zábřeh n.O.

1229
1255
1265
1267
1272
1288

Pustkovec, Třebovice
Poruba
Proskovice
Výškovice
Krásné Pole, Martinov
Polanka nad Odrou

1377
1393
1394
1408
1424
1424

Polanka nad Odrou je nadále obcí na úrovni po všech stránkách. Je zde čilý stavební
ruch, velmi bohatý společenský život, tělovýchova, kulturní činnost, zdravotnická a sociální
péče, dobré dopravní spojení, péče občanů o úroveň bydlení, o estetické a čisté životní
prostředí, o památky, vysoká návštěvnost kulturních podniků apod.
Internetové stránky
jsou novinkou od začátku tohoto roku. Vedle ostravských městských obvodů
Michálkovic a Poruby má nyní vlastní internetové stránky i Polanka nad Odrou. Adresa je
http://www.prospect.cz/polanka.
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Od konce r. 1999 lze na nich nalézt nejen základní a historické údaje, ale také
informace obecního úřadu, starší čísla Polanského zpravodaje v elektronické podobě, přehled
důležitých kontaktů a telefonních čísel, informace o dopravě a kultuře a odkazy na další
stránky ostravského regionu. Zveřejňování kontaktních informací na adrese Tomáš Kubica,
Ostravská 652 nebo Dr.Ing.Luděk Dluhoš.
Ve 2. čísle Polanského zpravodaje v dubnu 2000 je zveřejněna nová adresa oficiálních
stránek naší obce na internetu: www.polanka.cz., které obsahují např. NOVINKY – aktuální
informace z dění v obci, OBECNÍ ÚŘAD – jména a telefonní čísla zaměstnanců úřadu,
INFORMACE – aktuální jízdní řád autobusů MHD nebo vlaku, ARCHIV NOVINEK,
HISTORIE, ZAJÍMAVOSTI, ZPRAVODAJ, SPORT, ŠKOLY, PROGRAM KINA a další.
Počítadlo registruje počet návštěvníků stránek. Mohou být z celého světa. Stav
v dubnu 2000 byl 586 návštěvníků.
Iniciátory internetových stránek jsou Tomáš Kubica z Ostravy-Polanky –Janové a
místostarosta Polanky n.O. Dr.Ing.Luděk Dluhoš.
Telefonní síť
byla v posledních letech značně rozšířena. V současné době je pevná telefonní linka již
skoro v každém domě. Firma Český Telecom vydává téměř každý rok nový telefonní seznam
Zlaté stránky, který je rok od roku obsáhlejší. Obsahuje bytové i firemní stanice.
Vybraná telefonní čísla nejdůležitějších místních institucí a firem zveřejnil Polanský
zpravodaj v čísle 1 v r.2000.
Kromě pevných linek se v posledním období, zvláště v roce 2000, podstatné rozšířil
počet majitelů mobilních telefonů, které provozují Eurotel, Paegas a Oskar.
Mosty
V Polance se nachází celkem 24 mostů, mostků a lávek. Některé jsou ve správě
Ostravských komunikací, některé místního úřadu a část z nich patří soukromým osobám.
Péče o památky
- Kostel sv. Anny, kulturní památka od 2.12.1998: pokračovalo zpevňování základů kostela
jejich obetonováváním. Zdá se, že praskání klenby se zastavilo.
- Kaplička sv. Vendelína u hlavní silnice na dolní Polance: začala oprava omítky a střechy.
Viz kapitola 11.
- Kříž z roku 1853 na křižovatce ul. Hraničky a ul. A.Letenské: nezištně opravil ze své
iniciativy Zdeněk Bílý, ul. J.Zrzavého.
- Pořad „Cesty sochaře Vladimíra Preclíka za kameny pokání“ byl vysílán na ČT 2
14.června. Vladimír Preclík byl před rokem u přemístění smírčího kříže, nejstarší památky
v Polance.
Cyklistická trasa Jantarová stezka
byla upravena v úseku ul. U rybníčku podél bývalé trati tramvaje kolem areálu
kynologů až na Klimkovice-Václavovice (bezejmenná ulice) položením asfaltového koberce
v závěru roku.
Vodní mlýny a pily v Poodří
Na rukopise publikace začal pracovat ing.Radim Jarošek ze Správy CHKO Poodří.
Informace získal od vnučky bývalého majitele Hurníka paní Růženy Machů vč. kopií
některých dokladů z bývalého mlýna, které se zachovaly. Natočili zvukový záznam vyprávění
paní Machů. Ing. Jarošek fotografoval zbytky betonového stavidla a též zajímavost –
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vytaženou Francisovu turbínu, kterou v bahně objevil manžel R. Machů a pomocí techniky ji
vytáhl na břeh.
Kuriozitou bylo, že nedlouho poté neznámý pachatel ukradl víko této Francisovy
turbíny, která ležela kousek od hlavní cesty vedle nového domu a způsobil tak škodu za sto
tisíc Kč, jak bylo uvedeno i v článku v denním tisku. Pan Machů hodlal turbínu zprovoznit.
Kromě Hurníkova mlýna je zajímavá historie Klapuchova mlýna u Polního rybníka,
ale zde je dokumentů podstatně méně. Tomuto malému mlýnu se říkalo Klapuchův mlýnek
nebo prostě Mlýnek (viz. ulice K mlýnku).
Česká pošta Ostrava 25
V průběhu května byl zrekonstruován interiér naší pošty v Obecním domě. Účelně,
moderně a esteticky provedená rekonstrukce vyřešila i bezpečnostní hledisko. Celá akce stála
cca 250 tisíc Kč a financovala ji v plném rozsahu Česká pošta, a.s.
Vedoucí pošty zůstává nadále Zdeňka Ptáčková z Ostravy-Poruby. Pošta zaměstnává
celkem 8 pracovnic. Je už asi dva roky vybavena počítači.

4. OBYVATELSTVO
Obyvatel Polanky n.O. v průběhu roku 2000 přibylo:
ke dni 01.01.2000
31.12.2000

4.168 obyvatel
4.217 obyvatel

2069 mužů
2.094 mužů

2099 žen
2094 žen

Občanů do 15 let je 716, z toho 368 chlapců a 348 dívek.
Občanů nad 15 let 3.501, z toho 1.726 mužů a 1.775 žen.
Narozením přibylo 25 občanů, odstěhováním 51 občanů.
Přechodný pobyt občanů se již na místním úřadě neeviduje.
Narození: V roce 2000 nedošlo k žádnému narození v obvodu Polanka n.O. Všechny děti se
narodily v porodnicích mimo náš obvod
Sňatky: V místní obřadní síni bylo v.r.2000 uzavřeno 23 sňatků, dále byly dva sňatky
uzavřeny v kostele sv.Anny na farním úřadě římskokatolické církve. Matrika tedy
evidovala 25 sňatků. Žádný sňatek nebyl s cizincem. Z celkového počtu uzavřených
manželství bylo 7 sňatků uzavřeno na základě zmocnění jiného úřadu – tzv. sňatek
delegační (to znamená ani jeden ze snoubenců nemá bydliště v našem obvodu).
Úřadem městského obvodu Polanka n.O. bylo za rok 2000 vydáno 6 zmocnění
k uzavření manželství.
Úmrtí: do matriční knihy úmrtí jsou zapisována jen ta, ke kterým došlo v obvodu Polanky
n.O. V roce 2000 jich bylo 7.
Vítání občánků: v obřadní síni radnice se v r.2000 uskutečnily čtyři obřady vítání dětí, kterých
se zúčastnilo 23 dětí z celkového počtu 23 pozvaných.
Zlaté svatby (50.výročí):
Marta a Rudolf Hurníkovi, ul.1.května 271
Zdeňka a Jaroslav Surých, ul. Tajovského 387
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Tradiční setkání jubilantů, kteří se v tomto roce dožijí 70 nebo 75 let, se uskutečnilo 20.10.
v malém sále u kina. Z 54 pozvaných se zúčastnilo 39 oslavenců – 25 žen a 14 mužů.
Prvnímu občánkovi, narozenému v magickém roce 2000, Michalu Ryplovi z ul. J.Seiferta
1033, který se narodil 1.1., věnoval starosta obvodu pamětní list a stříbrnou medaili.
Magického data 22.2.2000, které připadlo na úterý, využila ke sňatku jedna dvojice na místní
radnici.
Občanské průkazy a cestovní doklady
se poprvé začaly vydávat na matrikách místních úřadů od 1.7.2000. V období od 1.7. do
31.12.2000 vydala matrikářka Leona Kalužová celkem 224 občanských průkazů a 51
cestovních pasů.
Přehled matričních událostí za léta 1992-2000
rok
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
narození
34
19
21
20
24
23
23
20
25
sńatky celkem
- z toho delegační
7
2
3
6
9
9
7
5
7
- v obřadní síni
30
17
18
19
23
22
22
20
23
- na farním úřadě
4
2
3
1
1
1
1
0
2
20
13
16
19
12
8
16
13
7
úmrtí
457 275
96
270 466 682 860 570 585
ověřování opisů listin
442 1602 702 769 1963 2197
385 604 361
ověřování podpisů
12
30
24
51
65
93
výpisy z rejstříku trestů
- 224
vydané občanské průkazy
51
vydané cestovní pasy
Nejstarší občané (90 let a více)
Štěpánka Gerstová
Prostřední 667
Jozef Škvarek
Hraničky 458
Františka Dobešová
K pile 472
Anna Stieberová
1.května 331
Bohumila Hanulíková
Zákoutí 6
Anna Franková
Anny Letenské 539
Josef Mičlo
B.Smetany 771
Herta Přidalová
1.května 504
Anna Černíková
Janovská 556
Veronika Mičlová
B.Smetany 771
Metoděj Veverka
Řezáčova 452
Anežka Mocková
Příměstská 778
1.května 312
Václav Honěk
Štěpánka Duroňová
1.května 235
Aloisie Bistrá
Na kopečku 967
Filomena Neuwirthová
Oblouková 169
Anna Klapuchová
Malostranská 715
Milada Přibylová
Zákoutí 5
Staniční 678
Drahomíra Hrnčárková
Marie Pospíšilová
1.května 230

98 let
95 let
93 let
93 let
93 let
92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
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Věku 93 let se také dožila Františka Homolová, ul. 1.května 102, která poslední dva
roky žila u syna v O-Hrabůvce.
Ze známějších občanů letos zemřeli:
- Konrád Neiwirth, dlouholetý funkcionář tělovýchovy, zemřel 19.7. ve věku 75 let
- Jiřina Martiníková, bývalá vedoucí prodejny, U cihelny, ve věku 72 let
Z nejstarších občanů zemřela Anna Černíková (91 let), Františka Homolová (93) let, Jan
Gelnar z ul. Řezáčova (nedožitých 90 let).
Z mladších občanů zemřel Petr Platoš (43 let), Petr Hurník z Janové (50 let). Nejmladším
zemřelým z Polanky byl Václav Ulman – 22 let, který zemřel při tragické dopravní nehodě
11.května. Bydlel na ul. Konečná.
Mimořádné události:
- Tragická dopravní nehoda se stala 11.května. Řidič kamionu s návěsem Václav Ulman (22
let) jel z kopce od obce Jivová na Olomoucku, nezvládl zatáčku v obci Dolany-Véska a
vyjel mimo vozovku. Kamion projel zahradou a zastavil se až o dvojdomek, přičemž půl
domku zdemoloval. Řidič nehodu nepřežil.
- Vážná dopravní nehoda se stala v neděli 3.9. na ul. 1.května u zdravotního střediska, kdy
do osobního automobilu řízeného zdejším učitelem Mgr. Milanem Samuhelem narazil
osobní vůz řízený podnapilými mladíky.Řidič byl místní občan. Auto bylo zdemolováno,
M.Samuhel i jeho manželka byli se zraněními převezeni do nemocnice.
Pohřby našich občanů
nebo jejich příbuzných se opět konaly převážně ze smuteční obřadní síně – Frankovy
kaple u hřbitova.
Z evidovaných 33 pohřbů, převážně našich občanů, bylo 5 z kostela sv.Anny, ostatní
byly ze smuteční obřadní síně.
Občanských obřadů bylo 11, bez obřadu 4 pohřby, ve dvou případech se konalo
rozloučení v úzkém rodinném kruhu ( z toho jedno s katolickým knězem). Pohřbů
s katolickým knězem bylo celkem 17, s knězem církve čsl. nebyl žádný pohřeb.
Do země bylo pohřbeno 9 občanů, zbývajících 24 bylo zpopelněno v krematoriu.
Průměrný věk zemřelých byl 70 a 85 let.
Nejmladší zesnulou byla čtyřletá Kristýnky Vjačková z O.-Poruby (nádor na mozku),
jejíž prarodiče Pastrňákovi bydlí v Polance.
U katolických pohřbů asistoval většinou mladý kněz ze Svinova – Adam Malek,
dvakrát P. Jaroslav Bárta, od září nový farář P. Zdeněk Pluhař.
Po smrti řečníka Jana Gelnara z Janové na tuto funkci přistoupil Jaroslav Rýc ze
Svinova.
Nezaměstnanost
byla na Ostravsku a tedy i v Polance n/O stále dosti vysoká. Údaje o její výši nejsou
pravidelně sledovány, zná je jenom Úřad práce v Ostravě. V červnu činila nezaměstnanost
v Polance (podle Polanského zpravodaje) 10,4 %.
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5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V Polance stále působí čtyři politické strany. Jejich složení, funkcionáři a činnost
zůstávají beze změn. Situace byl popsána v zápise za rok 1999. Jde o tyto politické strany:
ODS – Občanská demokratická strana
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL – Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka n.O. s radou obvodu
Patnáctičlenné zastupitelstvo bylo zvoleno ve volbách 13.-14. 11.1998 na 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
Starostou obvodu byl 30.11. zvolen na období 1999-2002 Přemysl Kaspřík, nar. 1950,
člen ODS.
Pětičlennou Radu městského obvodu i v tomto roce tvoří:
Přemysl Kaspřík (starosta),
Dr.Ing.Luděk Dluhoš (místostarosta),
Jan Fešar,
ing. Josef Havrlant,
ing. Jiří Malík.
Složení komisí zůstává stejné jako v r. 1999:
komise
1. kontrolní
2. finanční
3. přestupková
4. školská a kulturní
5. stavební
6. povodňová a havarijní
7. letopisecká

předseda komise
Vladimír Novotný
Sylvie Vilišová
Jaroslav Blahut
Marie Krejčí
Jan Hrnčárek
Přemysl Kaspřík
PhDr. Svatomír Černín
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Od roku 1999 jsou občané Polanky n.O. pravidelně informováni v rubrice „Z jednání
rady a zastupitelstva“ v Polanském zpravodaji o všech závažnějších bodech jednání.
Zasedání obvodního zastupitelstva se konala v sále kina u Friedlů, byla veřejná, ale
účast občanů na nich nebyla velká (10-20). Celkem zastupitelstvo zasedalo 5 x.

Kromě zasedání obvodního zastupitelstva se konala 2.11. 2000 beseda s občany,
rovněž v sále místního kina, na níž odpovídali na dotazy členové Obvodní rady a zástupci
vedení města, bohužel bez větší účastí občanů.
Úřad městského obvod (ÚMOb) Polanka nad Odrou
(zkrácené radnice) sídlí v obecním domě čp. 1. na ul.1.května. Jeho jednotlivá
oddělení včetně pracovníků byla podrobně popsána v r.1999: stavební oddělení, oddělení
sociálních věcí, matrika, finanční oddělení, oddělení místního hospodářství, majetkoprávní
oddělení, starosta, tajemnice, pracovníci údržby.
Tajemnicí úřadu je Zdeňka Svobodová, matrikářkou Leona Kalužová.
Občanské průkazy a cestovní doklady:
Oddělení matriky přibyl od 1.7.2000 nový významný úkol: vydávání občanských
průkazů a cestovních dokladů. Podle zákona č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, a podle
zákona č.329/99 Sb., o cestovních dokladech, si občan může podat žádost o občanský průkaz
a cestovní doklad kdekoliv na obecním či městském úřadě pověřeném vedením matrik a na
kterémkoliv okresním úřadě.
Matrika našeho úřadu je jednou z deseti pověřených matrik na úřadech městských
obvodů. Za půl roku (2.pololetí 2000) vydala naše matrika 224 občanských průkazů a 51
cestovních dokladů – viz kapitola 4 – Obyvatelstvo.
Volby do zastupitelstev nových krajů
Proběhly v celé České republice v neděli 12.11.2000, poprvé v jediném dni. V Polance
n/O. proběhly volby opět ve čtyřech volebních místnostech: v kulturním domě na Janové,
v kině, v budově radnice a v Dělnickém domě.
Ve volbách nejlépe uspěli kandidáti těchto politických stran:
Janová
ODS
KSČM
ČSSD
Čtyřkoalice

Kino
39
40
10
12

Radnice
146
57
79
55

164
76
63
76

Děl.dům
Celkem
%
118
467
88
261
62
214
68
211

36,99
20,63
16,91
16,68

Ve čtyřkoalici poprvé kandidovaly čtyři menší politické strany společně – KDU-ČSL,
Unie svobody, Demokratická unie, Svobodní demokraté.
Další získali podstatně nižší procento: Nezávislí – 2,85. Sdružení nezávislých
kandidátů – 2,76, Republikáni Miroslava Sládka – 1,18, Moravská koalice 0,95, a ještě méně
Koalice neparlamentních stran, Česká strana národně sociální, Národně demokratická strana,
Humanistická aliance, Coexistentia – Soužití, Pravý blok – KAN, Československá strana
socialistická. Účast ve volbách jen 39,35 %.
Volby do senátu
obměna části senátorů, jen v některých volebních obvodech. Volby proběhly ve stejný den –
12.11. 2000 současně s volbami do zastupitelstev krajů.
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V 1. kole měli nejvíce hlasů ing. Milan Balabán (ODS) – 30,55% a MUDr. Růžena
Šarišská (KSČM) – 20,18%.
Ve druhém kole zvítězil ing. Milan Balabán.
Účast v senátních volbách jen 38,55 %, ve druhém kole jen 24,35 %.
Významná výročí roku 2000
Sto let od posvěcení kostela sv.Anny
Kostel byl vysvěcen 22.4. 1900 P. Arnoštem Skurským, farářem v Bravanticích.
Základní kámen položen 26.7.1892, stavba dokončena 26.9.1893, tady za rok a dva měsíce od
položení základního kamene. Plány provedla opavská firma Kern a Blum, stavbu řídil c.k.
vládní vrchní inženýr Josef Komárek.
4.10.1893 v pět hodin ráno se věž zřítila. Nová, nižší věž, byla postavena v r. 1894.
Podrobná historie stavby a vysvěcení kostela v Polance vyšla jako čtyřstránková příloha
Polanského zpravodaje v červnu 2000. Jejím autorem je PhDr. Svatomír Černín.
Ke 100. výročí benedikce kostela sv. Anny v Polance n.O. byl vydán barevný Pamětní
list formáty A 5 se seznamem kněží působících ve farnosti a s daty z historie kostela.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. 7406/98 ze dne 2.12.1998 byl kostel sv.
Anny prohlášen za kulturní památku.
Oslavy 100. výročí vysvěcení proběhly v sobotu 29.4. za účasti biskupa Ostravskoopavské diecéze Msgr. Františka Václava Lobkowicze. (Viz též kapitola 18 – Náboženský
život).

60. výročí hrdinské smrti letce plukovníka Jiřího Krále
Padl v nerovném leteckém boji sám proti nejméně dvanácti německým stíhačkám
8.6.1940 u obce Monneville severně od Paříže. Bylo mu tehdy třicet let. Proslul jako
spoluzakladatel a první velitel první čs. vojenské skupiny v zahraničí v Krakově 1939, jeho
portrét byl vytištěn na čs. poštovních známkách.
V předvečer výročí 7.června, se uskutečnila v 17 hodin v jeho rodišti v Polance nad
Odrou – Janové krátká vzpomínka s položením květin k pamětní desce s prstí z jeho hrobu,
která je umístěná na štítové stěně společenského domu na Janové. V sále budovy byla
výstavka dokumentů, knih a fotografií k činnosti Jiřího Krále. Kronikář obce Jaroslav Král
provedl besedu o jeho životě. Zúčastnilo se kolem třiceti občanů.
Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu udělil letos plk.Jiřímu Královi in
memoriam pamětní medaili „Za věrnost 1939-1945“ za zásluhy v boji za osvobození
Československa. Medaile byla předána slavnostním způsobem u příležitosti oslav svátku
28.10. u pomníku v Husově sadu v Ostravě na Českobratrské ulici. Akce se konala 28.10. v
10 hodin dopoledne za účasti primátora ing. Evžena Tošenovského a jeho náměstků. Při
položení kytic a věnců hrála dechová hudba Vítkovák. Medaili převzal mgr. Jaroslav Král.
V přehledu historických událostí regionu v deníku Svoboda připomenul 90. výročí
narození Jiřího Krále PhDr. A. Barcuch, byl zveřejněn portrét letce na čs. poštovních
známkách 3 Kč a 30 haléřů.
Místo jeho odpočinku, Čs. národní hřibitov na La Targette u Arrasu, navštívil 21.2. při
své cestě do Francie předseda české vlády Miloš Zeman.
105. výročí narození a 25. výročí úmrtí Heleny Salichové
Akademická malířka a spisovatelka Helena Salichová se narodila 25.4.1895
v Kyjovicích, dvě třetiny svého bohatého uměleckého života prožila v Polance nad Odrou,
zemřela 2.7.1975 v městské nemocnici na Fifejdách v Ostravě.
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Život a dílo této umělkyně, po níž byla před pěti lety pojmenována místní Základní
škola i Základní umělecká škola, připomněli našim občanům mgr. Jaroslav Král a mgr.
Oldřich Růžička čtyřstránkovou přílohou Polanského zpravodaje v dubnu.
ZUŠ H.Salichové uspořádala 12.4. ve svém sále koncert k jejímu životnímu jubileu.
Úvodní slovo přednesl Mgr.Jaroslav Král, posluchači si poslechli magnetofonový záznam
hlasu Heleny Salichové z roku 1973, kdy vzpomínala na svá setkání s Leošem Janáčkem a
Petrem Bezručem. Koncertu se zúčastnilo kolem 70 osob. V jedné učebně byla uspořádána
malá výstavka jejich knih a obrazů.
Podobná akce pro školní děti se konala 26.4. v kině v Polance n/O. Zúčastnilo se jí asi
230 dětí 4.-9. ročníku. Vystoupil na ní dětský folklórní soubor „Třebovjáček“ a taneční dětský
soubor se zpěvem v půlhodinovém programu.
28. 4. se konala vzpomínková akce na Základní škole v Kyjovicích, v rodišti Heleny
Salichové. Ve škole bylo asi 36 dětí 1.-4. ročníku. Děti zazpívaly, zatančily a pak si poslechly
hlas H. Salichové ze záznamu.
Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové při VŠB-TU nadále vyvíjí svou činnost
v Porubě. Vystoupil např. 8.4. na jarním koncertu v Domě kultury Poklad v Porubě v pořadu
„Oj, Mařeno zla ...“, v němž vystoupily soubory Rusava, Ondřejnica, Dětský soubor Heleny
Salichové při Gymnáziu Olgy Havlové a Slezský soubor Heleny Salichové.
55. výročí ukončení II. světové války
Bylo připomenuto v místním rozhlase. V pátek 28.4. položil starosta obvodu Přemysl
Kaspřík věnec k pomníku obětí obou světových válek na místním hřbitově, poprvé po
přemístění pomníku od obecního domu. Při akci hrála dechová hudba, zúčastnilo se však jen
několik občanů. Pak byla položena kytice k pamětní desce u kulturního domu na Janové, tam
přišlo 10 občanů.
150. výročí narození Tomáše G. Masaryka
V den výročí, 7.3., byl položen věnec u jeho busty před místní radnicí za účasti
představitelů obce a několika občanů. Pietní akt se konal v 15 hodin.
V Praze před Hradem byla odhalena socha TGM. Na odhalení přijela ministryně
zahraničí USA Madeleine Olbrightová.
Jiné významné události:
Zemřel hokejista a trenér Milan Figala
Hokejový reprezentant Československa, který vyrůstal a mládí prožil v Polance nad
Odrou, zemřel v pátek 3.11.2000 v německém Essenu ve věku 45 let.Byl vnukem prvního
kronikáře Polanky Antonína Figaly.
Narodil se 23.11.1955 v Brně. Ve věku jednoho roku se se svými rodiči přestěhoval do
Polanky n.O., kde bydlel na ul. L.Janáčka 649. Zde chodil do základní školy, kde si jej
vyhlédli trenéři hokeje z Vítkovických železáren. Pod odborným vedením vyrůstal ve
výborného hráče až do reprezentačního mužstva Československa. Vrchol své hráčské kariéry
završil účastí na mistrovství světa v Moskvě v roce 1979, kde národní mužstvo získalo
stříbrné medaile. Milan Figala byl tehdy vyhlášen jako nejlepší obránce národního mužstva.
V tomto období se aktivně zapojil i do oddílu kopané SK Polanka a stal se výborným
střelcem. Maturoval na Střední průmyslové škole, obor elektrotechnika.
Ve vítkovickém hokeji prožil svůj další vrchol v roce 1981, kdy se jeho mužstvo stalo
mistrem Československa. Byl tak prvním občanem Polanky nad Odrou, který se stal
reprezentantem národního mužstva a mistrem Československa.
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Po skončení hráčské kariéry se věnoval trenérské práci v Anglii. Ve Skotsku se
podruhé oženil. Svůj hokejový tým z města Ayr dovedl k mistrovskému titulu Velké Británie.
Těsně před svou smrtí se přestěhoval s rodinou do německého Essenu, kde měl začít
trenérskou práci. Zemřel po těžké operaci.
Článek o něm vyšel v 5. čísle Polanského zpravodaje v prosinci 2000.
Z veřejného života
Větší kulturní akce jsou popsány v kapitole Kultura a osvěta.
- Na uvítání Nového roku, prvního s číslicí 2 na počátku, byl připraven velkolepý ohňostroj
na fotbalovém hřišti u nové školy na Zámecké. Sponzory akce byli místní podnikatelé.
Uprostřed hřiště svítil velký červený nápis (ze žárovek) 2000. Mohutný ohňostroj trval asi
dvacet minut. Místní rozhlas vysílal po půlnoci hlas svatovíckých zvonů, které se
rozléhaly po celé Polance n/O. Ohňostroji přihlíželo kolem 400 občanů. Kromě toho bylo
mnoho menších ohňostrojů po celé Polance.
- Od 1.1. zahajuje vysílání místního rozhlasu nová znělka, kterou složil a nahrál učitel ZUŠ
v Polance Jindřich Czerný.
- Starosta městského obvodu Polanka n.O. Přemysl Kaspřík oslavil 16.1. své padesáté
narozeniny. Místní dechová hudba mu zahrála v předvečer narozenin.
- Žák zdejší základní školy Ondřej Kvita (9. třída) hrál 13.1. houslový part Cikánských
melodií Pabla de Sarasate s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Podrobněji v kapitole
Kultura a osvěta
- Nový správce farnosti církve římskokatolické P. Zdeněk Pluhař byl uveden do úřadu 13.8.
Viz kapitola 18.
- Družbu se slovenskou obcí Zliechov, která začala v r.1958 školami a od r. 1959 se
rozšířila na další organizace a spolky v obci, dodnes udržují už jen hasiči. Autobusový
zájezd k hasičům do Zliechova je popsán v kapitole 14.
- K 1.máji se v obci nekonaly žádné akce. Jen dechová hudba hrála ráno tradiční budíček ve
středu obce a na Zámecké.
- Volby do zastupitelstev nových krajů a do Senátu proběhly 12.11. (2. kolo 19.11.). Akce
je popsána na jiném místě této kapitoly.
- Místní radnice nechala vyrobit krásný dárkový suvenýr – kazetu s porcelánovým šálkem a
podšálkem, na kterých je vyobrazen náš znak a kostel sv. Anny s nápisem „Pozdrav
z Polanky n.O.“ Souprava se prodává na místní radnici.
- Dům s pečovatelskou službou na Janovské ulici byl otevřen 8.9. Podrobněji v kapitole 11.
Menší společenské akce jsou zapsány v kapitole Kultura a osvěta nebo v Chronologii.
Polanský zpravodaj
vycházel letos v novinové podobě již sedmým rokem. Vyšlo celkem pět čísel
v rozsahu 6-8 stran.
Ostravská radnice,
informační měsíčník pro občany města, je rovněž zdarma doručován do všech domácností
v Ostravě. Každý měsíc je zdarma doručován do všech domácností časopis Program.
Informuje o všech kulturních a vzdělávacích akcích v Ostravě. Obsahuje též reklamy
firem.
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Novinové stánky
jsou v obci nadále tři, všechny jsou u autobusových zastávek – Hraničky, u kostela a
na točně u Klimkovic. Kromě toho jsou noviny a časopisy k dostání na poště a
v některých obchodech.

-

-

Z událostí v okolí:
Výstavba dálnice D 47 se zatím omezila na úpravu prostoru v blízkosti svinovských
mostů. (Dočasná přeložka kolejí tramvají).
V Třebovicích byl v lednu otevřen útulek pro psy.
V průběhu roku byla dokončena generální oprava Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě.
Divadlo otevřeno v prosinci.
V centru Ostravy se 7.4. zřítil vnitřek obchodního domu Ostravica-Textilia. Zřítila se tři
horní patra, zatímco se v přízemí prodávalo. Nikomu se zázrakem nic nestalo. Okolí
obchodního domu bylo na delší dobu uzavřeno.
Nový supermarket HORNBACH (stavba-dílna-zahrada) byl otevřen 21.9. v blízkosti
svinovských mostů, za svinovským nádražím směrem ke Třebovicím.
Slavnostní otevření nových varhan v Domě kultury Vítkovic v Ostravě se konalo 20.10.

Události doma a ve světě
sledují občané hlavně ve vysílání televize. Vysílání je obdobné jako v loňském roce,
nonstop vysílá kromě ČT 1 a ČT 2 i Nova, jen televize Prima má 4 – 5 hodinovou noční
přestávku.
Kolem Vánoc 2000 začala v České televizi krize v oddělení zpravodajství v souvislosti
s nástupem nově jmenovaného generálního ředitele Jiřího Hodače, kterého většina
zaměstnanců neuznala. Zpravodajství bylo přerušováno nebo nahrazováno. Krize v ČT přešla
až do stávky a protáhla se do ledna 2001, skončila až 13.2.2001.
Rozhlas vysílá obdobně jako v loňském roce.
Spojení občanů Polanky se světem má stále vyšší technickou úroveň. Telefony a
mobilní telefony jsou již běžně dostupné každému občanu, jak je popsáno v kapitole 3.
V mnoha domácnostech jsou již počítače a jejich napojení na Internet umožňuje v posledních
několika letech stále většímu počtu našich občanů komunikovat se světem.
Primátorem statutárního města Ostravy je nadále ing.Evžen Tošenovský.
Prezidentem České republiky (stále častěji se jí začíná říkat Česko) je Václav Havel.
Předsedou Poslanecké sněmovny je Václav Klaus, předsedou Senátu Petr Pithart. Předsedou
vlády je sociální demokrat Miloš Zeman. Prvním ombudsmanem (veřejným ochráncem práv)
ve státě je od letošního roku Otakar Motejl, bývalý ministr spravedlnosti.
Některé události v ČR:
V jaderné elektrárně Temelín začala v říjnu aktivace paliva, v Rakousku protestují
odpůrci elektrárny, dochází k blokádám hraničních přechodů. Mezinárodní měnový fond
zasedal v Praze 26.-27.9., demonstrace proti zasedání, zásah policie. Investiční a poštovní
banka dostala nucenou správu v červnu. Největší protesty vězňů – reakce na nový zákon o
vězeňství (leden). Útěk vězně Jiřího Kajínka z Mírova. Krach 21 cestovních kanceláří.
Občané protestují v dubnu proti krachu kampeliček. Stávka horníků v podzemí v dubnu (důl
Koh-i-noor), výstražná stávka Českých drah (15 min.). Změny ve vládě – ministrem
zdravotnictví Bohumil Fišer, ministrem vnitra Stanislav Gross. Odchod Otakara Motejla do
funkce ombudsmana. Jednání o výstavbě továrny na televizní obrazovky Philips u Hranic na
Moravě. Nezaměstnanost poklesla na 9 %. Praha – evropské město kultury 2000.
Ve světě:
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Prezidentem USA je Bill Clinton, ruským prezidentem Vladimir Putin. Papežem je Jan
Pavel II (Wojtyla). Generální tajemník NATO George Robertson. Slovenským prezidentem je
Rudolf Schuster, předsedou vlády Mikuláš Dzurinda.
Ve Velké Británii se vyskytla nemoc šílených krav. V Barentsově moři havarovala
12.8. atomová ponorka Kursk se 118 námořníky na palubě. Na východě pokračují spory mezi
Palestinou a Izraelem. Letní olympijské hry se konaly v září v Sydney v Austrálii.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 2000
byl schválen 16.12.1999 na mimořádném zasedání obvodního zastupitelstva ve výši příjmů a
výdajů 16,817 mil.Kč

Rozpočtové výdaje na rok 2000:
Silnice – zimní údržba, opravy, čištění
Pozemní komunikace, zastávky, dopravní značení
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola
Školní jídelna Mateřské školy
Školní jídelna ZŠ H.Salichové
Činnost uměleckých souborů
Kino včetně nájmu kinosálu
Činnost knihovnická
Místní rozhlas
Polanský zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Aktiv pro občanské záležitosti
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Dům služeb
Plynofikace
Údržba zeleně
Sociální dávky
Kluby důchodců
Bezpečnost a veřejný pořádek
Protipožární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Vratka za VO

300 tis.Kč
63 tis.Kč
35 tis.Kč
328 tis.Kč
659 tis.Kč
1.294 tis.Kč
5 tis.Kč
275 tis.Kč
10 tis.Kč
13 tis.Kč
30 tis.Kč
10 tis.Kč
50 tis.Kč
63 tis.Kč
200 tis.Kč
243 tis.Kč
4.000 tis.Kč
200 tis.Kč
2.900 tis.Kč
15 tis.Kč
40 tis.Kč
88 tis.Kč
705 tis.Kč
3.896 tis.Kč
660 tis.Kč

Příjmy:
vlastní příjmy
5.395 tis.Kč
(daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, stravné ze ŠJ ZŠ a MŠ, příjmy
z prodeje pozemků, poplatky, nájemné)
dotace celkem
8.297 tis.Kč
( na plynofikaci 3.etapy, na sociální dávky, na školství, na stát.správu ...)
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40 tis.Kč
3.085 tis.Kč

Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení výtěžku z hracích automatů ve výši 24 tis.Kč
takto:
DTJ – oddíl házené
Skaut – Junák
DTJ – oddíl volejbalu a házené

10,0 tis.Kč
7,0 tis.Kč
7,1 tis.Kč.

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Na katastru Polanky n.O. nadále nejsou větší průmyslové podniky či družstva. Situace
popsaná v roce 1999 se nemění.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Družstvo vlastníků
je nadále hlavním producentem zemědělské výroby v Polance n.O. Jeho
charakteristika byla zapsána v zápise za rok 1999 a zůstává nadále v platnosti.
Členy DV jsou skuteční vlastníci pozemků. Těch je v tomto roce celkem 359 (v
loňském roce 365). Zaměstnanců má družstvo v současné době 84. Mezi ně patří jak pracující
členové družstva, tak i cizí pracovníci.
Letošní rok hodnotí vedení družstva jako úspěšný s nejlepšími výsledky od r. 1990.
Výměra půdy, na které DV hospodaří, se v podstatě nemění (kolem 1300 ha),
obhospodařovaná plocha se poněkud posouvá na jih. Ubývá ploch na Janové (výstavba aj.),
přibývá směrem k Jistebníku. Živočišná výroba je ve dvou střediscích – na Osadě míru a na
dolní Polance za hřbitovem. Osadě míru začali občané před časem přezdívat „Kraví hora“,
protože tam byla ve třech kravínech soustředěna výroba mléka. Dnes to již neplatí, protože
v areálu na Osadě míru již není ani jediná kráva – všechny dojnice jsou ve středisku na dolní
Polance. Na osadě zůstal jen chov telat a chov vepřů, dále má DV jednu výkrmnu vepřů
v Horní Suché.
Chov kuřat byl úplně zrušen. Drůbežárna u bývalé trati na horní Polance (poblíž
Klimkovic) již není v provozu.
Rostlinná výroba: cukrovar Vávrovice letos navýšil kvótu odběru cukrové řepy o 30
%, pěstovala se na 60 hektarech půdy, v příštím roce se má zvýšit na 85 hektarů. Řepka olejka
se pěstuje v maximální míře, kterou dovolí osevní postup, představuje to 12 % orné půdy
družstva.
U obilovin je snaha po zefektivnění výroby. Hektarové výnosy byly letos u pšenice
54 q, u ječmene 55 q, u řepky 38 q, u cukrové řepy 57 tun, u kukuřice na zrno 66 q.
Předsedou představenstva Družstva vlastníků je nadále ing. Jan Rädisch. Ekonomem
družstva je od loňského roku ing. Vít Suder. Ve funkci agronoma je ing. Petr Skalička.
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Zootechnikem pro chov skotu je Roman Marinov, pro chov prasat Miroslav Malík. Na
ekonomickém úseku dále pracují Anežka Vozníková, Zdeňka Šuchmová a Alena Navrátilová.
Při Družstvu vlastníků je dále Kovovýroba, jejímž vedoucím je Jaroslav Adamus
z Třebovic. Má deset zaměstnanců. Družstvu vlastníků patří i prodejna potravin Pomněnka
v areálu DV na Osadě míru. Řeznictví ve stejném objektu bylo již dříve pronajato
soukromníkovi.
Poměrně menší část půdy v Polance obhospodařují soukromí zemědělci, kteří byli
uvedeni i v loňském roce.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Služby:
Dům služeb na ul. Hraničky funguje (kadeřnictví, kosmetika, prodej textilu,
občerstvení U Mirky), bylo však nutno zvýšit nájemné z důvodu uzavření nájemní smlouvy
mezi SPBH Poruba v likvidaci a Jednotou Orel Polanka n.O. Místní úřad nabízí k podnájmu
nebytové prostory v Domě služeb.
Holičství a kadeřnictví je dále v provozovně Hanka, ul. Do polí. Nová provozovna
byla otevřena 23.3. ve správní budově Družstva vlastníků na ul. K vydralinám. Holičství a
kadeřnictví v Domě služeb skončilo provoz v prosinci 2000.
Nová sběrna oprav spotřební elektroniky – firma KUMI (Milan Kubín) v přístavbě u
kina byla otevřena 22.5. Firma provádí i kopírování dokladů (dosud bylo kopírování pro
veřejnost jen na místním úřadě).
Pneuservis a prodej pneu – firma Perexta – je v provozu od tohoto roku na ul.
J.Seiferta.
V obci je nadále v provozu síť dalších služeb, např. autodoprava Nykl, Ulman,
Vozník, Śafer, Tichý, Luzar, čalounictví Dostál, sklenářství Mihalková, kovovýroba Kovotak
– Theimer, Kovářství Zd.Kocur, kovoobrábění Zámostný, pila VITOM, výroba nábytku KaŠ,
plyn, topení a vodu firma Rovex, elektroinstalace Miloš Neuwirth a firma Strujato (Struhala),
autokarosérie Miloš Kliš a Miroslav Jurna, opravy elektrostpotřebičů provádí Pavel Krátký,
broušení pil a nářadí Pavel Trojek (též montáž žaluzií), menší stavební dodávky provádí firma
Biostav (Vladimír Krátký), dále poskytují některé drobné služby jednotliví občané ve svých
domech (krejčovství, zednické práce aj.).
Od loňského října je v Polance v provozu první lékárna v Lázeňském domě. Očkování
domácích a hospodářských zvířat provádí v obci MVDr. Pavel Trubač z Ostravy –
Mariánských Hor.
Pohřební služby zajišťuje v Polance nejčastěji Pohřební ústav CHARITAS – Vítězslav
Dernický, Ostrava – Nová Bělá.
Obchody:
největší obchodní objekt v Polance – nákupní středisko vedle staré školy – již není
majetkem spotřebního družstva Budoucnost. Celý areál včetně přilehlých pozemků byl
v březnu 2000 prodán firmě Beskyd Leasing, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku. Bylo
dohodnuto jednání radnice s vedením této firmy.
S objektem se nic neděje. Poslední prodejnou v něm zůstal v přízemí nábytek (firma
Holčík, ta si však staví vlastní prodejnu na ulici Za humny(velká rekonstrukce bývalého
vepřína, kam se míní přestěhovat).
Obchodníkům menších prodejen nadále silně konkurují velké hypermarkety
zahraničních firem, které jsou v Ostravě v posledních letech budovány. Kromě již
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uvedených firem Kaufland, Makro, Big Billa, Bauhaus, Baumax, Albert, Sesam byl
v loňském roce za Svinovem otevřen hypermarket TESCO. Letos k nim přibyl HORNBACH
(stavba-dilna-zahrada), otevřený za svinovským nádražím 21.9.
Jsou i další supermarkety: Mana zanikla, Sesam se změnil na Albert, Europamöbel,
SCONTO nábytek, Futurum, Carrefour.
Občané Polanky jezdí nakupovat zboží ve větším množství buď automobilem nebo
autobusem.
V Polance vznikají některé menší prodejny v rodinných domcích.
Od 1.7. byla na Malostranské ulici otevřena prodejna potravin (Tichý), od 9.12.
otevřena prodejna potravin TITON (Zdeňka Tichá) na ul. J. Seiferta. Od r. 1999 je v provozu
prodejna ovoce, zeleniny a potravin – firma PACEK na ul. J. Glazarové 416 v domě paní
Nedvědové. Majitel firmy je z Poruby.
Na ul. H.Malířové 617 je večerka BERGROVÁ (majitelka Liběna Bergrová).
Prodejnu potravin u nové školy na Zámecké a dále u točny Hraničky převzalo těsně před
koncem roku spotřební družstvo Budoucnost. Další prodejna potravin je na dolní Polance
(Pod kopcem), majitelkou je paní Růžena Machů. V provozu je prodejna na Janové, vedoucí
Jana Gelnarová, prodejna U Jakuba na horní Polance (dříve Demková) na ul. 1.května a
naproti je Večerka u Fukalů. Na Osadě míru je prodejna potravin Pomněnka (DV). Prodejna
Atlas (Milan Luzar) již potraviny neprodává (jen zákusky, zmrzlinu, papírnické a zahradnické
potřeby).
Maso je k dostání v řeznictví v objektu Družstva vlastníků (soukromník) a vedle
prodejny potravin na točně Hraničky.
Pečivo: v provozu je jen jedna pekárna – firma Prauzková (Zákoutí). Pečivo se dováží
do obce též z pekárny u Navrátilů z Klimkovic.
Brambory prodává ing. Antonín Gelnar na ul. A.Letenské, příležitostně je rozvážejí
firmy z Českomoravské vrchoviny a z Pelhřimovska.
Mléko se prodává v menším množství i nezpracované buď v kravíně DV na dolní
Polance nebo u místních soukromých zemědělců.
Jiné prodejny:
Nábytek prodává firma Holčík zatím v nákupním středisku. Nábytek vyrábí firma KaŠ
(Klapuch a Šimurda) v areálu bývalého zámku, ul. Za humny. Spojovací nábytkový materiál a
nábytek dále vyrábí firma SPONAKO (Iva Mikulová) na ul. 1.května 290. Prodejna byla
otevřena od listopadu 2000.
Koberce prodává firma PETRA na ul. Za humny (paní Muřínová).
Prodejna průmyslového zboží a svařovací techniky (F.Vlček) je v provozu na ul.
1.května poblíž Sokolské louky.
Textilní zboží prodává firma ALFI (Alena Figalová), do konce tohoto roku v Domě
služeb na ul.Hraničky.
Papír se prodává v prodejně U Jany (ul. Jana Krejčího, vedle místního úřadu č.4), dále
v prodejně Atlas u točny Hraničky.
Elektro Roubíček má prodejnu na ul. Anny Letenské.
PESKO (krmiva pro zvířata, veterinární ošetření zvířat, stříhání zvířat aj.) je na ul.
L.Janáčka 806 – Příkopovi.
Nová prodejna Drogerie barvy, kosmetika, cigarety, noviny – Zákoutí 6.
Stavebniny na dol. Polance (Němec) a menší firma Fima na Malostranské ulici.
Zahradnictví Jana Abrlová na dol.Polance.
Prodej paliv na dol. Polance, Svinovská ulice.
Štěrkovny a pískovny na dolní Polance, Svinovská ulice.
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Feromat – prodej železa a železářských výrobků (Teichmann) v areálu bývalého
zámku.
Levný textil se prodává v budce u kina a na točně Hraničky (paní Schaffrová).
Od letošního roku je v provozu cukrářská výrobna (Pudichová-Pavlorková) na ul.
J.Seiferta. výrobky dodává do různých prodejen.
V lázeňském domě byl v červenci znovu otevřen bar, herna, biliár a elektronické
šipky.

10. DOPRAVA
Situace na úseku dopravy byla podrobněji popsána v r. 1999. K podstatným změnám
nedošlo.
Z Polanky do Svinova (případně do Krásného Pole) jezdí autobusová linka č. 46 od
točny u Klimkovic po ulici 1.května a Svinovská.
Autobusová linka č. 59 jezdí přes dolní Polanku a přes Starou Bělou do Vítkovic na
Mírové náměstí. Přes Janovou jezdí linky č. 53 (do Klimkovic) a č. 64 (Klimkovice –
sanatoria na Hýlově.
Hlavní dopravní tepnou pro občany Polanky je linka autobusu č. 46. Propojuje horní
konec, střed i dolní konec obce a ve Svinově navazuje na další linky městské hromadné
dopravy.
Vlaková doprava nemá již pro naše občany podstatný význam, cestuje tímto
prostředkem do práce jen nepatrná část obyvatel. Ne každý osobní vlak zastavuje v Polance.
Občané stále více cestují osobními automobily. Tím se dopravní ruch na místních
komunikacích zvyšuje. Stále frekventovanější je cesta ze Svinova přes dolní Polanku ve Staré
Bělé, po níž si řidiči z Poruby a též od Opavy krátí cestu do Beskyd a vyhýbají se velkým
křižovatkám v Ostravě.
Na silnicích se v poslední době objevuje stále více cyklistů. Je to způsobeno zejména
propagací cyklistického sportu a pohybu vůbec, dále zřízením a označením četných
cyklistických stezek. Z bezpečnostních důvodů bývají cyklisté často vybaveni ochrannými
přilbami.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
na ulici Janovská č. 476 (bývalý dům pro zaměstnance cihelny) byl rekonstruován v letech
1999-2000 a slavnostně otevřen 8.9. 2000.
Otevření se zúčastnilo asi sto občanů Polanky. Úvodní slovo přednesl starosta Přemysl
Kaspřík a náměstek primátora ing. Milan Balabán, který dům otevřel přestřižením pásky.
Občané si pak mohli prohlédnout rekonstruované a nově vybudované prostory bývalé cihelny.
V DPS vzniklo 9 bytových jednotek, z toho čtyři 1+1, čtyři 1+0 a jeden služební 2+1.
Bezbariérový přístup do všech bytů umožňuje vybudovaný výtah. Dvojí schodiště,
společenská místnost, sklepní a půdní prostory, místnosti pro případnou pečovatelku nebo
občasnou přítomnost lékaře a upravené klidné okolí dávají naději na velmi pěkné bydlení
budoucím obyvatelům. K dopravní dostupnosti přispěje i zamýšlená zastávka hromadné
dopravy a celková úprava ulice Janovské.
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Počátkem r. 1999 doporučila obvodní rada zastupitelstvu projednat záměr
rekonstrukce DPS. Obvodní zastupitelstvo záměr schválilo a od té chvíle začaly práce na
přípravě výstavby.
Zahájení prací firmou SV Unips spol. s.r.o. proběhlo v listopadu 1999. Část finančních
prostředků na zahájení stavby získala naše obec dotaci ze státního rozpočtu ve výši cca 4,5
mil.Kč. Rekonstrukce skoro 90-ti letého objektu byla technicky velmi náročná, při postupu
prací se objevovaly nové skutečnosti, takže vznikala řada nepředvídaných nákladů. Díky
vstřícnosti a pochopení vedení města Ostravy, zejména náměstka primátora Ing.Milana
Balabána, se podařilo (6,9 mil.Kč) na dofinancování stavby zajistit. Dům byl ke dni otevření
dokončen a předán k užívání.
Na budově bylo proinvestováno cca 10,5 mil.Kč. Dalších asi 6 mil. korun bude
potřeba na položení kanalizace, výstavbu trafostanice a rekonstrukci ul. Janovská včetně
zálivu pro autobusy.
Za reprezentativní stavbu v naší obci patří dík nejen obvodní radě, zastupitelstvu,
stavební firmě, náměstku primátora a dalším, ale především našemu starostovi Přemyslu
Kaspříkovi, který velmi důsledně a s profesionálním zájmem dbal o úspěšné dokončení všech
detailů celé stavby.
Některé záběry ze slavnostního otevření DPS a rozhovory s občany natáčela Česká
televize a vysílala je týž den v krajovém vysílání Reportu na ČT 1.
Ocenění stavby:
Začátkem roku 2001 vyhodnotil Magistrát města Ostravy v rámci soutěže „Dům roku“
(měsíčník Ostravská radnice) pět staveb, které charakterizují rok 2000:
- Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo A.Dvořáka (titul Dům roku),
- Obchodní a společenské centrum Futurum a Hypermarket Carrefour Ostrava
- Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Pustkovecká ul., Ostrava – Pustkovec
- Dům s pečovatelskou službou, Janovská ul., Polanka nad Odrou
- Rekonstrukce rohového domu Na hradbách.
Naše stavba dostala čestné uznání bez určení pořadí. U fotografie je uvedeno:
investor
Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou, ul. 1.května, Polanka nad Odrou
PREMOS, spol. s.r.o., Hladnovská 11, Slezská Ostrava
autor arch.řešení
Ing. arch. Janina Brychlecová
dodavatel
SV UNIPS, s.r.o., Tichá ul., Ostrava-Svinov.
Plynofikace
Firma STASPO, s.r.o., dokončila v květnu další úsek plynofikace III. etapy – ulice
A.Letenské, Oblouková, Úzká, K pile. Bylo položeno celkem 2,8 km potrubí a provedeno 97
přípojek k rodinným domkům. Finanční náklad činil 4 miliony Kč, byl uhrazen z účelové
dotace Magistrátu města Ostravy. Plyn byl do systému vpuštěn během prázdnin.
K 31.12.2000 bylo v naší obci do země uloženo celkem 28,52 km plynového potrubí.
na těchto rozvodech je provedeno celkem 897 přípojek k rodinným domkům a veřejným
budovám. Z toho se na tyto přípojky napojilo celkem 681 RD, které topí plynem, což činí
75,8 %.
Další větší akce na zvelebení obce:
- Dokončení živičného koberce na ul. Obloukové.
- Nový živičný koberec na ul. Úzké.
- Protažení cyklistické stezky na ul. U Rybníčku směrem ke Klimkovicím (asfaltový
koberec).
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- Nový asfaltový koberec na ul. Malostranská.
Kromě těchto obecních akcí dokončily Státní meliorace zbývající úpravy částí potoka
Polančice v úseku u autobusové zastávky u Klimkovic.
V závěru roku se podařilo Ostravským komunikacím zrealizovat dlouho odkládanou
opravu ulice Janovská, 22. a 23.11. byl na ni položen nový asfaltový koberec (úsek od
křižovatky s ul. Ostravskou – k prvním obytným domům ul. U Cihelny).
Letos naše radnice zahájila opravu zchátralé kapličky sv. Vendelína na dolní Polance.
Opravu provádí firma Biostav Vladimíra Krátkého.
V závěru roku byla dokončena firmnou SV Unips nákladem cca 2,1 mil. Kč
kanalizační větev o průměru 500 mm. Její trasa vede od nově rekonstruovaného DPS až na ul.
Zákoutí, kde byla zaústěna do páteřního řádu. Tato kanalizace bude do doby napojení našeho
páteřního řádu na pravobřežní sběrač (r. 2004) sloužit jen k odvádění dešťových vod,
následně pak bude sloužit i k odvádění splaškových vod nejen z DPS ale i celé části zastávky
U Cihelny.
Firma EXON informuje o přípravě výstavby věže pro osazení technologie mobilních
telefonů v našem obvodu. S výstavbou vysílače, který má být umístěn v prostoru zatáčky ul.
Janovské naproti Bartošovu rybníku, avšak občané bydlící v tomto prostoru nesouhlasí.

12. DOMY A BYTY
Místní stavební úřad vydal v roce 2000 celkem 222 oznámení o zahájení řízení, 240
rozhodnutí a 301 souhlasů, sdělení, potvrzení.
Z toho bylo vydáno 7 povolení na novostavby rodinných domků, 11 domků bylo
zkolaudováno. Bylo vydáno 27 povolení na nadstavby, přístavby a rekonstrukce, které byly
v počtu 25 taktéž v tomto roce zkolaudovány.
Obvodní rada doporučila dočasně pozastavit výstavbu rodinných domů na Janové
z důvodu technické nepřipravenosti tohoto území, a to do doby zpracování závazné
zastavovací studie, která by měla být hotova do konce tohoto roku.
Na sklonku roku 2000 pak byla dokončena Útvarem hlavního architekta města
Ostravy zastavovací studie území části Janové. Tato studie řeší ve všech souvislostech
možnost budoucí výstavby RD na tomto území.
Nejvyšší číslo popisné je stále 1218, avšak domům po kolaudaci se přidělují i nižší
popisná čísla po domech zrušených demolicí.
Letos se začíná bourat např. bývalý hostinec u Petrovičů (první dům za železniční tratí
směrem k Odře).
O rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou (DPS) na Janovské ulici č. 476 je psáno
v kapitole 11 – Výstavba a zvelebení obce.

13. ŠKOLY
Mateřská škola, Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je Pavla Nevímová. V roce 2000 působily v MŠ učitelky Hana
Hurníková, Zdenka Chmelařová, Věra Slahúčková, Svatava Suderová, Miroslava Tomášková,
Šárka Tomášková a Renata Vybíralová.
V lednu 2000 bylo v MŠ 100 dětí, v září 102 dětí.
Největšími akcemi byl maškarní ples pořádaný pro celou obec a velká jarní besídka ke
Dni matek v sále místního kina. Maškarní ples se konal v sobotu 12.2. v sále Dělnického
domu.
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V MŠ pracují jako správní zaměstnanci Vlasta Stieberová, Věra Strakošová a Miluše
Holá.
Vedoucí školní jídelny MŠ je Jana Sojková, kuchařkami jsou Miluše Pejchlalová,
Marta Vytřasová a Marcela Slatinská, která v prosinci odešla do starobního důchodu.
Základní škola Heleny Salichové, čp. 816
Do 31.8. byla ředitelkou školy Mgr. Irena Kudelová.
Od 1.9.2000 nastoupil do funkce nový ředitel RNDr. Josef Teper (1950). Zástupkyní
ředitele zůstala Mgr. Marie Riedlová.
Ve šk. roce 1999/2000 působili na škole učitelé (všichni s titulem Mgr.) Oldřich
Růžička, Zdenka Davidová, Věra Králová, Dagmar Vrbková, Markéta Pastrňáková, Růžena
Hruzíková, Táňa Sidlová, Libuše Kotalová, Věra Tomášková, Olga Macková, Věra Filipcová,
Petra Staňková, Jarmila Stillerová, Milan Samuhel, Iva Krakovská, Věra Uvírová, Šárka
Gruszková, Marcela Šulcová, s titulem PaedDr. Alena Kuchařová, bez titulu Eva
Neuwirthová (stud.), důchodkyně Antonie Nemethová a vychovatelky školní družiny Božena
Kotalová a Hana Hoňková. Referentkou je Marie Hurníková.
Výuka probíhala podle učebního programu Základní škola čj. 16847/96-2 již druhým
rokem ve všech ročnících. Na konci školního roku bylo ve škole 409 žáků.
Na 1. stupni se učilo 251 žáků – 125 chlapců, 126 dívek. Neprospěl jen jeden žák,
který bude opakovat 3.třídu.
II. stupeň má 158 žáků – 91 chlapců, 67 dívek. Neprospěli 3 žáci z matematiky, mají
povoleny opravné zkoušky. Neklasifikováni byli rovněž 3 žáci.
Druhým stupněm z chování bylo klasifikováno osm žáků, třetím stupněm nikdo.
Během roku bylo dále uděleno v rámci výchovných opatření 90 napomenutí třídního učitele,
47 důtek tř. učitele a 34 ředitelských důtek za drobné přestupky proti školnímu řádu. Naproti
tomu bylo uděleno celkem 81 pochval.
Žáci jsou v 18 třídách, první dva ročníky jsou v budově B – stará škola, ostatní
v budově A – nová škola na ulici H.Salichové.
Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. ŠD je umístěna nad školní jídelnou. Ke
konci r. 2000 bylo ve školní družině zapsáno 50 dětí.
Ze žáků 9. ročníku v červnu přijato na další školy:
2 žákyně na gymnázium, 19 žáků (10 chlapců, 9 dívek) na střední odborné školy nebo
střední odborná učiliště s maturitou, 1 žák (Ondřej Kvita) na Janáčkovu konzervatoř a 16 žáků
( 8 chlapců, 8 dívek) na střední odborná učiliště (bez maturity). Celkem vyšlo z 9.tříd 38 žáků.
Z 5. ročníku byli přijati 4 žáci (1 chlapec, 3 dívky) na osmileté gymnázium.
V červnu proběhla orientační inspekce, kterou provedl školský inspektor Mgr. Karel
Mareš.
Činnost rodičovského sdružení nebyla obnovena v plné míře. Některé aktivity
pořádané školou:
- výměnná akce s waleskou školou ve Wrexhamu v květnu v Polance n/O.
- maškarní karneval pro menší žáky ve školní jídelně,
- diskotéky pro starší žáky ve ŠJ,
- cirkusové představení v tělocvičně,
- návštěva Planetária v Krásném Poli,
- lyžařský výcvik žáků 7.-8. tříd v chatě Skalka na Ostravici,
- besedy žáků s místními hasiči a se členy Městské policie, dále školní výstavky, návštěva
Divadla Petra Bezruče, sportovní soutěže, návštěvy gelerií, muzeí a knihovny, filmových
představení aj.
- 14.6. byla v kině školní akademie „Krásně je na světě“.
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K 1.9. měla ZŠ 409 žáků – 218 chlapců a 191 dívek. S nástupem nového ředitele – RNDr.
Josef Tepera objevily ihned některé nové aktivity.
Byl založen Klub rodičů při ZŠ, jehož předsedou se stal Tomáš Kanclíř,
místopředsedkyní Jana Králová, jednatelkou Hana Ulmannová.
Vznikl dětský pěvecký sbor HLAHOL, jehož sbormistrem se stal nový učitel Mgr. Jiří
Musialek. Sbor měl při založení kolem 60 žáků. Vzniklo i občanské sdružení na jeho
podporu. Sbor provedl první dvě vystoupení.
Pracovnice údržby
vybudovali
vrátnici pro školnici Janu Figalovou, byly
vymalovány kabinety, chodby, šatny, WC a některé učebny. Škola provádí také sběr
starého papíru. Ve škole pracuje dále 6 uklízeček a dva topiči.
Školní jídelna je vedle hlavní budovy (nové školy). Dlouholetá vedoucí ŠJ Marie
Charvátová, která byla pro své odborné i lidské kvality velmi oblíbená, odešla o
prázdninách do důchodu. Od září nastoupila jako vedoucí ŠJ Jiřina Pščolková. V jídelně
se stravuje průměrně 230-240 dětí a 60-70 dospělých (školských pracovníků i občanů).
Základní umělecká škola Heleny Salichové, ul. 1.května 330 (ZUŠ)
Ředitelkou ZUŠ je nadále Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr. Ludmila Stará. Od
1.10.1987 se škola přestěhovala z Krásného Pole do Polanky, je v celém přízemí budovy staré
školy na ul. 1.května 330.
ZUŠ má mimo Polanku pobočky v Krásném Poli, v Třebovicích a na třech ZŠ
v Porubě: ul. Sokolovská, Bulharská a L.Štúra.
Po celý rok (od ledna do června, od září do prosince) měla škola 415 žáků, z toho
v Polance 158.
Děti v Polance jsou rozděleny do oborů: hudebního – 104 žáci, výtvarného – 36 žáků,
tanečního – 18 žáků.
Na škole vyučuje 10 interních pedagogů a dále 15 pedagogů externích. Z interních
pedagogů: Jitka Malíková, mgr. Ludmila Stará, Alena Bergrová, Jindřich Czerný, Miroslava
Česlová, Naďa Chalcařová, Sylva Kvitová, Monika Neuwirthová, Simona Pěčková, Jana
Kovářová.
Ekonomkou školy je ing. Alena Mlejnková, školnicí Milena Šebestová. Škola je
právní subjekt – příspěvková organizace. Školné žáků tvoří 23,03 % nákladů na 1 žáka (2.209
Kč) a na rozdíl od jiných ZUŠ se udržuje na stále stejné výši. Učební pomůcky a materiál
v uplynulém školním roce představovaly částku 51 tisíc Kč.
Zejména v posledních letech se ZUŠ Heleny Salichové stala významným činitelem
v kulturním a společenském životě obce. Koncerty učitelů i žáků pořádá většinou v esteticky
upraveném sále školy, větší akce v sále kina v Polance nebo i v okolí, např. v lázních na
Hýlově.
Konaly se koncerty pro rodiče žáků přípravné hudební výchovy jako nabídka výuky
hry na hudební nástroje.
Koncerty absolventů byly letos čtyři: 19.4., 29.5., 5.6. a 7.6. Letos absolvovalo 26
žáků. Absolventi II. stupně (10 let studia) – Radek Fuciman – akordeon, Šárka Missigová –
zpěv, Anna Neuwirthová – saxofon, renáta Witosová – housle.
Protože ZUŠ působí i v Krásném Poli, Třebovicích a Porubě, konaly se mnohé akce i
vícekrát, pro místní publikum.
Koncert učitelů ZUŠ, hudebníků a zpěváků z okolí s provedením Vánoční mše
„Vánoční zvěstování“ učitele Jindřicha Czerného (premiéra se konala před rokem) byl
v Husově sboru CČSH v Polance 17.12. Provedení mělo opět úspěch.
V soutěži městského kola žáci ZUŠ vybojovali 7 prvních míst, 7 druhých míst a dvě
čestná uznání. V oblastním (vyšším) kole pak tři první místa (Magdalena Chovancová –
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saxofon, Anna Neuwirthová – saxofon a Alena Mlejnková – zpěv) a dvě druhá místa (Jan
Zacios – pozoun, Václav Kvita – klarinet). V ústředním kole pak Alena Mlejnková 3. místo,
dvě čestná uznání (Magdalena Chovancová, Anna Neuwirthová).
Taneční swingový orchestr stárne, vzniká však pod vedením Jindřicha Czerného malý
orchestr z mladších dětí.
Výtvarný obor získal Diplom za vynikající prezentaci v oblastním kole. Taneční obor
uspořádal 12.6. závěrečný taneční večer s vystoupením dvou absolventek.

14. KULTURA A OSVĚTA
Kino
Kino v Polance je stále na původním místě jako v době svých začátků v roce 1929, to
je v hostinci u Friedlů. Pochopitelně od té doby prošlo mnoha změnami, od původního
němého až po nynější širokoúhlé se šikmým hledištěm a v posledních letech i rozšířeným
jevištěm
S rozvojem televizního vysílání se síť kin v Ostravě značně zredukovala. V Ostravě
zůstala jen čtyři kina: Dukla na Hlavní třídě v Porubě, Luna na Výškovické ulici, Minikinokavárna na tř. Čsl legií a Vesmír v centru Ostravy na Zahradní ulici.
Provozovatelem kina v Polance je Úřad městského obvodu, nikoli Správa ostravských
kin. Vedoucím kina je již řadu let Zdeněk Vavroš, který se v promítání střídá se svým synem
Janem.
Kino hrálo zpravidla dvakrát týdně, v úterý a v neděli. Mimořádná filmová představení
byla pro školu.
Filmových představení bylo letos 85 s návštěvou 1776 diváků (kromě školních), tržby
činily 84.367,-Kč.
Sál kina byl využit během roku pro koncerty dechové hudby, koncerty ZUŠ, pro
konání voleb, pro plenární zasedání obvodního zastupitelstva, pro akademii MŠ, koncert
pěveckého sboru a mimořádná filmová představení pro školu. Akcí bylo 15 s návštěvou 1770
diváků. K těmto akcím byly i zkoušky, kterých včetně dechové hudby bylo 85. Sál byl během
roku 2000 využit ve 167 dnech.
Některé tituly promítaných filmů: Go, Velmi nebezpečné známosti, Vikingové,
Kanárek, Šestý smysl, Hanele, Muž na Měsíci (Miloš Forman), ENE BENE, Mumie,
Princezna ze mlejna II, Mise na Mars, Jako dům, Muž bez stínu aj.
Knihovna
Je rovněž v areálu kina (bývalý hostinec U Friedlů, Janovská 333), v místech, kde
původně byl výčep. Ten byl později adaptován na knihovnu.
V roce 2000 se zaregistrovalo celkem 496 čtenářů, z toho bylo 201 dětí do 15 let (v
předchozím roce 1999 bylo 531 čtenářů, z toho 290 dětských). Počet návštěv v knihovně byl
4.994 (v předchozím roce 5.279 návštěv). Počet výpůjček 24.557 knih a časopisů (v
předešlém roce 26.959). Akce pro děti: 10 besed a 6 knihovnických lekcí. Tři soutěže, kterých
se zúčastnilo 65 dětí.
O knihovnu se starala knihovnice Miluše Penjaková, která k 31.12.2000 ukončila
pracovní poměr.
K 31.12.2000 má knihovna v Polance 9.819 knihovních jednotek, přírůstek v tomto
roce byl 302 svazků. Každoročně přispívá místní radnice částku 10 tis. Kč na nákup nových
titulů nad schválený limit.
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Mgr. Milica Čenžáková, vedoucí 4. obvodu knihovnických služeb Knihovny města
Ostravy uvádí poznámku k označení Obvodní knihovna Ostrava-Poruba: tento název už není
zcela správný, i když je pořád vžitý.
Knihovna města Ostravy (s právní subjektivitou) se členila na obvodní knihovny (bez
právní subjektivity), proto Obvodní knihovna O.-Poruba, ale dnes je obvodů více podle počtu
samostatných obcí. Naše vnitřní členění je „4.obvod knihovnických služeb“ a zahrnuje
knihovny v Porubě, Krásném Poli, Svinově a Polance.

Spolková a zájmová činnost
Sbor dobrovolných hasičů – SDH
Je to nejstarší spolek v Polance, který vyvíjí svoji činnost od založení v roce 1893,
tedy 107 let.
Sídlem organizace je hasičská zbrojnice uprostřed obce na ul. 1.května č.592. Kromě
garáží je zde i byt pro domovníka (Miloš Janča) a společenská místnost s kuchyní.
Výroční valná hromada SDH se konala 9.12.2000. Starostou sboru je Milan Franek.
Při sboru pracuje zásahová jednotka, jejímž velitelem je Stanislav Výtisk. Jednotka má 14
členů s věkovým průměrem 30 let. Zásahové jednotce bylo letos zapůjčeno technické
vybavení v hodnotě cca 7,7 mil.Kč podle smlouvy mezi HZS města Ostravy s obvodem
Polanky n.O.
V roce 2000 zasahovala tato jednotka u těchto případů:
U požáru zahradní chatky v Ostravě-Výškovicích, při požáru rodinného domku v PolancePřemyšově (čp. 341), při kontrole komínového tělesa po požáru sazí v Polance, při požáru
okrasných dřevin na místním hřbitově, při požáru senážní věže v Polance, při odchytu
vzácného papouška v Polance.
Pro svolávání jednotky k zásahům slouží pro 8 členů PAGERY (pípátka). Všichni
registrovaní členové mají uzavřenou Dohodu o činnosti v jednotce s ÚMOb.
SDH v Polance vyvíjí velmi bohatou kulturní a společenskou činnost. Mimo jiné je už
jedinou institucí, která udržuje družbu se slovenskou obcí Zliechov v okrese Považská
Bystrica. Akce začala v r. 1958 družbou škol a v následujících letech se rozšířila na celou
obec (divadelní ochotníci, fotbalisté, hasiči, dětský pěvecký sbor, výbor žen). Se zánikem
samosprávy v Polance (po roce 1976) družební činnost postupně ustávala, jedině hasiči v ní
pokračují dodnes.
Polanští hasiči uspořádali letos 25.-26. srpna zájezd autobusem do Zliechova, jehož se
účastnilo 37 členů včetně starosty Přemysla Kaspříka. Byli jako vždy velmi srdečně přivítáni
a pohoštěni. V polovině prosince pak přijeli zliechovští hasiči do Polanky, kde mimo jiné
vystoupili s folklórním vánočním pásmem na koncertě Vánoce s dechovkou v místním kině
v Polance 16.12.
SDH uspořádal i letos Hasičský ples, předvedl ukázku na Dni dětí, uspořádal besedu
se žáky na ZŠ, zúčastnil se vzpomínky na letce plk.Jiřího Krále na Janové, uspořádal
Mikulášskou nadílku, zájezd na Pustevny, dvakrát organizoval sběr železného šrotu.
Při preventivních prohlídkách bylo zkontrolováno 54 drobných provozoven. Obvodní
rada v Polance potvrdila do funkce požárních preventistů Milana Franka, Jana Vavroše,
Mojmíra Sýkoru a Milana Šuléře.
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Dechová hudba z Polanky
Druhý nejstarší spolek v Polance, který vyvíjí nepřetržitě svou činnost od založení
v roce 1919, tedy 81 let.
Hudba přispěla i letos výraznou měrou k obohacení kulturního života v obci. Na
činnosti se v r. 2000 podílelo 34 aktivních hudebníků. Orchestr zkouší jednou týdně v sále
kina v Polance.
Kapelníkem je Jiří Adamec, jeho zástupcem Jiří Němec. Dirigentem a uměleckým
vedoucím je Mgr. Jaroslav Král, druhým dirigentem Miloslav Szott. Soubor uspořádal čtyři
koncerty –Škoda lásky a další hity 20.století, Krmášový promenádní koncert, Podzim
s dechovkou a Vánoce s dechovkou. Dále vystoupil na kladení věnců k pomníku padlým na
Hřbitově, na slavnostním otevření Domu s pečovatelskou službou (cihelna), na Dětském dnu
v ZOO Ostrava a v Nových Sedlicích na Opavsku (s mažoretkami Rytmus), vyhrával tradičně
Josefům a Annám k jejich svátku, hrál prvomájový budíček v Polance, zahrál zaměstnancům
místního úřadu na zahájení nového roku, hrál při krmášových bohoslužbách v kostele, při
první mši P. Adama Malka v kostele ve Svinově, na předvánočním vystoupení s mažoretkami
na Masarykově náměstí v Ostravě, malá dechová hudba třikrát vystoupila v lázních na Hýlově
a při dalších akcích. Část hudebníků se podílela na provedení Vánočního zvěstování Jindřicha
Czerného a při provedení Kmentovy vánoční mše, vypomáhala při koncertě hudby
z Klimkovic. Hrála koledy pod vánočním stromem v Nových Sedlicích.
Hudba účinkovala na 23 pohřbech v Polance, Proskovicích, Zábřehu, Hrabové a
Svinově, ale i ve vzdálenějších obcích – Řepiště, Sedliště, Pražmo, Pržno, Kozlovice, nejdále
ve Vysoké nad Kysucou na Slovensku.
Koncerty byly pokaždé hojně navštíveny, do Polanky jezdí hodně posluchačů z okolí.
Český svaz chovatelů, základní organizace
Vyvíjí svou činnost ve svém areálu naproti Husova sboru, kde má i dřevěnou
klubovnu. V tomto areálu uskutečnil letos tři prodejní výstavy, největší v době polanského
krmáše s účinkováním dechové hudby.
Organizace má přes dvacet členů. Předsedou je ing. Miloš Sýkora (ul. 1.května 274),
jednatelem Václav Andla (ul. H.Malířové).
Organizace se zabývá chovem králíků, holubů a exotického ptactva. Spolupracuje
s chovatelskými organizacemi v okolí.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Má 90 členů. Vlastní klubovnu nemá. Schůze a přednášky koná v malém sále u kina.
Předsedou je ing. Miloš Kubica (Jabloňová 830), jednatelkou Alena Hurníková (Hraničky).
V únoru byl tradiční Ples v květech v Dělnickém domě, v květnu zájezd do Věžek a do
Kroměříže, v září zájezd do keramické dílny v Loučanech a na hrad Bouzov, v říjnu pořádala
organizace výstavu ovoce, zeleniny a květin ve staré škole.
Myslivecké sdružení Poodří
Má 18 členů a 2 adepty. Vlastní klubovnu nemá, myslivci se scházejí ve srubu u svého
člena Josefa Glace na dolní Polance. Předsedou sdružení je Aleš Ulmann, ul. 1.května 309,
hospodářem Štěpán Neuwirth. Ten se např. pozastavuje v Polanském zpravodaji č. 4 nad
lidskou brutalitou a agresivitou pytláků (malorážky, pistole, střílení na traktor, postřelení
srnečka ošetřovaného v zahradě).
Myslivecké sdružení pořádalo v lednu myslivecký ples v Dělnickém domě.
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Český rybářský svaz, místní organizace
Má 231 členů dospělých a 30 mladých rybářů. Předsedou je Karel Kolder,
Malostranská 494, jednatelem Jaromír Turoň, H. Salichové 1057.
Rybáři se scházejí ve své klubovně na sádkách u rybníků na dolní Polance. Letos si
svoji klubovnu brigádnicky upravili.
V květnu spořádala organizace veřejné rybářské závody v areálu Na sádkách. Pro
veřejnost připravili rybáři pohoštění rybářskými specialitami. Výroční členská schůze se
konala 10.3.
Základní kynologický kroužek
Má 18 členů. Předsedou je Milan Lička, ul. J.Glazarové, hospodářem Petr Friedel, U
cihelny. Klubovnu mají v pronájmu u chovatelů. Cvičení psů provádějí každou neděli na
cvičišti u potůčku na konci ulice U rybníčku.
JUNÁK- Svaz skautů a skautek, 16. středisko Polanka n/O.
Střediskovým vedoucím je Michal Berger (nar. 1978), ul. 1.května 221. Středisko má
tři oddíly:
- chlapecký – 25 chlapců, vedoucí oddílu Milan Neuwirth (1978), ul. L.Janáčka 870. Oddíl
má dvě družiny skautské a jednu družinu Vlčat
- dívčí – 35 děvčat, vedoucí oddílu Lenka Heverlová (1979), ul. 1.května 517. Dívčí oddíl
má 4 družiny (skautky, Světlušky).
- old-skauti – 8 členů, vedoucí Ladislav Pietruszka (1954), Malostranská 630.
Klubovnu mají skauti na faře. Oddílové schůzky (nebo výpravy) se konají jednou
měsíčně, družinové schůzky každý týden. Střediskové akce byly tři – Mikulášská besídka,
výprava a na konci ledna výstavka o činnosti Junáků v přízemí staré školy.
I letos uspořádali junáci a skautky skautský tábor ve Vlčovicích v červenci a v srpnu, 14
dnů pro chlapce a 14 dnů pro děvčata. Uskutečnili též sběr železného šrotu.
Český červený kříž, místní organizace
Má 120 členů. Předsedou je Miroslav Berger, ul. 1.května 200. Klubovnu organizace
nemá.
22.2. pořádala zdravotnickou přednášku MUDr. Petra Krawczyka. V únoru se konala
valná hromada. 31.8. se konal zájezd do skláren v Karolince.
Polanští písničkáři
Soubor má 12 členů. Vedoucím je Zdeněk Vavroš. Po úmrtí Jana Gelnara byl soubor
doplněn ing. Vlastimilem Vozníkem. Uměleckou vedoucí je učitelka ZUŠ Klimkovice, Ivana
Neuwirthová, Nábřežní ul. 68.
Repertoár souboru jsou skladby většinou v lidovém tónu s doprovodem akordeonů,
kytary a flétny, doprovodné slovo a vypravěčské scénky velmi vtipně uvádí Zdeněk Vavroš.
Soubor vystupuje na různých akcích jubilantů v Polance a okolí.
Z hudebních a pěveckých souborů působí dále v Polance:
- Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při Základní umělecké škole (viz. ZUŠ).
- Pěvecký sbor při chrámu sv. Anny, vedoucí Marie Krejčí. Sbor účinkuje při církevních
akcích v kostele.
- Taneční orchestr Roberta Dobeše přestal existovat.
- Polanský session folk-rockových a swingových skupin, který se konal za velké účasti
mladých každoročně po dobu deseti let, se letos poprvé nekonal.
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Při chrámu sv. Anny je menší pěvecký soubor mládeže Schola (15-20 zpěváků a zpěvaček
s doprovodem dvou kytar a zobcové flétny). Soubor vystupuje při mších v kostele. Soubor
vedou David Cindler a Hana Malíková.

Leteckomodelářský oddíl
pracuje nyní v rámci TJ Sokol (viz kapitola 15-Tělovýchova a sport).
Zahrádkářský svaz – organizace na Janové
ukončil letos v říjnu po mnoha letech svoji činnost. Tím došlo k uvolnění dosud
užívaného areálu za obchodem na Janové.
Kluby důchodců
- Obecní KD se schází každý čtvrtek v malém sále u kina. Předsedkyní je Marie Dedková,
ul. K vydralinám, jednatelkou Drahomíra Chocholatá, ul. J. Štorkána. Návštěvnost je
kolem 30, v klubu jsou samé ženy.
- KD na Janové. Klub vede Zdeňka Gelnarová. Návštěvnost v klubu je 10-15 osob, klub se
schází každých 14 dní v pondělí v malém kulturním domě na Janové. V tomto roce se
konal zájezd autobusem na Rejvíz.
- KD při Základní škole se schází každý první čtvrtek v měsíci. Vede jej Jarmila Davidová,
býv. ved. vychovatelka. Klub se scházel v klubovně školní družiny, od října v jídelničce
cvičné školní kuchyně v nové škole.
- KD při Družstvu vlastníků. Má kolem 70 členů, schází se v objektu DV. Vedoucí je
Jaroslava Kavalová, Malostranská 144, jednatelkou Miroslava Friedlová, ul. Malá.
- Sdružení zdravotně postižených v ČR není sice klubem důchodců, ale schází se od r. 1990
ve školní jídelně ZŠ. Má 65 členů, jeho předsedkyní je Mgr. Miroslava Červeňová, býv.
učitelka ZŠ.

Polanka nad Odrou žije nadále velmi bohatým kulturním životem a navazuje tak důstojně
na tradice minulých desetiletí.
Do tohoto kulturního fondu nadále přispívají školy, zejména Základní umělecká škola,
dechová hudba, písničkáři, obě církve působící v Polance, tělocvičné i ostatní organizace a
spolky.
Větší kulturní akce v roce 2000
01.01. Velký ohňostroj na uvítání roku 2000 na hřišti u nové školy. Trval asi 20 minut. Místní
rozhlas vysílal hlas svatovítských zvonů. Velký červený světelný nápis 2000. Účast asi
400 občanů. Dále menší ohňostroje po celé obci.
Leden-únor
Plesová sezóna. Plesy jsou hlavně v Dělnickém domě a v sále Družstva
vlastníků – myslivci, zahrádkáři, mateřská škola, hasiči, sportovci aj. Poslední ples 26.2. –
pochování basy.
09.01. Repríza vánoční mše – „Vánoční zvěstování“ učitele ZUŠ Jindřicha Czerného
v kostele v Třebovicích – viz foto a článek v deníku Svoboda 15.01.
13.01. Ondřej Kvita, žák 9. třídy ZŠ v Polance, vystoupil ve velkém sále Domu kultury
Vítkovic v Ostravě, kde hrál sólový houslový part skladby Pabla de Sarasate
„Cikánské melodie“ s doprovodem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dirigoval Jaromír
Krygel. Plný sál byl svědkem úspěchu mladého houslisty, který je žákem ZUŠ E.
Runda ve Slezské Ostravě ze třídy prof. Vlastimila Pacáčka. Koncert byl z cyklu
koncertů Jeunesses musicales a zúčastnilo se ho též hodně občanů z Polanky,
především Ondrovi spolužáci ze ZŠ.
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29.-30.1.Výstavka Junáků v sále ZUŠ (stará škola). Bohatá výstavka o činnosti a životě
dnešních skautů. Vystavena též kronika skautek z Polanky z let 1945-1948, která je u
Milady Bergrové-Černínové (ul. Marvanova 593).
07.03. Oslavy 150.výročí narození prvního prezidenta T.G.Masaryka. V Praze před Hradem
odhalena socha TGM. V Polance položen v 15h věnec k bustě TGM před obecním
úřadem.
březen 90. výročí narození plk. let. Jiřího Krále,
červen 60. výročí jeho hrdinské smrti,
říjen udělení pamětní medaile „Za věrnost“ je podrobněji uvedeno v kapitole 3 – Politický a
veřejný život, Významná výročí roku 2000
duben 105. výročí narození akademické malířky a spisovatelky Heleny Salichové, též
25.výročí jejího úmrtí. Podrobněji v kapitole 3-Politický a veřejný život, Významná
výročí roku 2000
27.04. Literární beseda s básnířkou Lydií Romanskou-Lidmilovou ze Svinova o její nové
sbírce veršů Odrou křestná. Besedy se zúčastnilo jen 11 občanů. Lydie RomanskáLidmilová se narodila v Polance n. Odrou 13. září 1943. Nyní je ředitelkou ZUŠ
v Ostravě-Svinově a velmi úspěšnou sbormistryní dětského pěveckého sboru tamtéž.
Duben Oslavy 100. výročí vysvěcení kostela sv. Anny vyvrcholily 29.dubna účastí biskupa
Ostravsko-opavské diecéze Msgr.Františka Václava Lobkowicze. Viz kapitola 3 –
Politický a veřejný život, Významná výročí roku 2000, též v kapitole 18 – Náboženský
život.
30.04. V Husově sboru Církve československé husitské v Polance byla na bohoslužbě
přítomna první biskupka CČSH Mgr.Jana Šilerová.
06.05. Koncert dechové hudby z Polanky v sále kina: Škoda lásky a další hity 20.století.
Vystoupily též mažoretky Rytmus z Ostravy. Sál byl zcela naplněn posluchači.
27.05. Premiéra nového ženského komorního sboru CANTICUM, který vznikl v roce 1999
po smrti sbormistra Františka Háby, se konala právě v Polance, protože Hábův
komorní sbor zde úspěšně několikrát vystoupil. Část Hábova sboru vytvořila základ
pro nový sbor, který vede dirigent ostravské opery Yurii Galatenko. Šestnáct členek
sboru podalo perfektní komorní výkon. Účast asi 35 posluchačů.
03.06. V hale ZŠ (nová škola) se konal křest nové knihy občana Polanky n/O. a bývalého
místostarosty Štěpána Neuwirtha „Paseka živých jelenů“.
Fotbalový klub SK Polanka pořádal Dětský den na fotbalovém hřišti. Vystoupili žáci
ZŠ, místní hasiči, hrála dechová hudba, uskutečnil se seskok parašutistů na hřiště. na
závěr byla diskotéka pro děti.
14.06. Školní akademie žáků Základní školy v kinosále místního kina Krásně je na světě.
29.09. Vystoupení Pěveckého sdružení města Klimkovic (smíšený sbor) v kině v Polance
7.-8.10.Výstava ovoce, zeleniny, květin ve st. škole (zahrádkáři)
07.10. Koncert Podzim s dechovkou v kině
08.10. Drakiáda na fotbalovém hřišti (leteckomodelářský oddíl).
listopadVýstava obrazů Aleše Kalivody v kruhové hale nové školy.
16.11. Poprvé vystoupil dět. pěvecký sbor HLAHOL v nové škole, vedoucí Mgr. Jiří
Musialek, podruhé 19.12.
02.12. Mikulášská zábava v Dělnickém domě, házenkáři DTJ.
16.12. Koncert Vánoce s dechovkou v sále kina. Vystoupil též folklórní soubor ze Zliechova.
Přeplněný sál.
17.12. Koncert učitelů ZUŠ a provedení vánoční mše Jindřicha Czerného „Vánoční
zvěstování“ v Husově sboru v Polance. Plný sbor.
24.12. Na půlnoční mši (ve 23 h) v kostele sv. Anny provedena mše Víta Kmenta pro sbor a
orchestr, řídil Miloslav Szott, varhany ing.Pavel Král.
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28.12. Vánoční koncert v chrámu sv. Anny – sólisté, katolický sbor, též mše Víta Kmenta.
Pořádala KDU-ČSL a Jednota Orel.

15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota – DTJ
Členskou základnu tvoří 160 dospělých (z toho asi 100 je aktivních) a 95 členů žactva.
Starostou DTJ je nadále Petr Andla, Prostřední ulice 658. Celou svou činnost provozuje DTJ
v areálu Dělnického domu na ulici Hraničky.
Jednotlivé oddíly vedou:
Oddíl házené – předseda ing. Jaromír Friedel, H. Salichové 913. Družstva: minižáci, mladší a
starší žáci, muži. Muži hrají III.ligu, starší žáci krajskou soutěž. Úspěchy žáků jsou
uvedeny níže.
Oddíl volejbalu – předseda Ing. Jiří Malík, ul. Do polí 1143. Družstva: muži, ženy, mladší
žáci, starší žáci a žačky. Muži i ženy hrají v oblastním přeboru.
Oddíl nohejbalu – předseda Tomáš Přistoupil, ul. U rybníčku. Jen družstvo mužů (má 15
členů) hraje v oblastním přeboru.
Oddíl Sport pro všechny – předsedkyně Bohuslava Sojková, J.Šámala 917. Cvičí žačky, ženy,
muži i senioři.
Oddíl Sport pro všechny uspořádal dva zájezdy:
20.05. autobusem do Mořkova a pak turistika do Rožnova p. Radh.
30.09. autobusem do zlatých Hor a pak turistická trasa na Rejvíz.
Oddíl házené připravil na 14.1. ples staré gardy a na 24.6. Dětský den na hřišti u Dělnického
domu nazvaný Vítání prázdnin.
Mimořádných úspěchů letos dosáhlo družstvo házené mladších žáků, jehož trenérem je
Pavel Bochnia. Nejdříve zazářilo koncem února v Praze, kde získalo dvojí vítězství na
mládežnických turnajích – viz článek Vítězné tažení Prahou v Polanském zpravodaji č.
3/2000. Tam porazili např. obě družstva Dukly Praha, Plzeň, Aritmu Praha aj.
Ve dnech 17.-19.03. se družstvo mladších žáků zúčastnilo turnaje o pohár HCB
Karviná, kde se utkala družstva Povážské Bystrice, Trnavy, Košic, Zubří, Prešova, Planky,
Dukly Praha, Karviné A, Karviné B, Modré, Bohunic, Malacek, Zlína a Hranic (takové bylo
konečné pořadí).
Na přeborech mladších žáků v házené v Karviné 9.-11.06. 2000 získalo družstvo DTJ
Polanka titul mistra České republiky. Podrobněji se o tom můžeme dočíst v Polanském
zpravodaji č. 4 z října 2000. Kromě výrazného úspěchu celého kolektivu dosáhli ocenění těž
jednotlivci. Nejlepším brankářem byl vyhlášen David Gašperák, nejlepším střelcem a zároveň
hráčem byl vyhlášen Radek Bajgar. Oba hráči se dostali také do All stars týmu. Pokud by byl
vyhlašován také nejlepší trenér, pak by tuto poctu určitě získal Pavel Bochnia, a to nejen za
kvality trenérské, ale také manažerské.
Konečné pořadí na přeborech ČR: Polanka n/O., Dukla Praha, Havlíčkův Brod, Plzeň,
Bohunice, Uničov, Lovosice, Písek, Mělník.
Jména mistrovského týmu: David Gašperák, Lukáš Hnát, Ondřej Meca, Roman Meca,
Martin Zita, Vojtěch Dobřický, Tomáš Kučinski, Petr Kučinski, Radek Bajgar, Tomáš
Němec, Martin Gelnar, Adam İrdögh, Václav Horkel, Jan Kaboň, Pavel Friedel, Dalibor
Kotala, Pavel Bochnia (trenér), Miroslav Bajgar (vedoucí družstva).
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A ještě jeden úspěch: na házenkářském hřišti u Dělnického domu v Polance se konal
16.-18.06. mezinárodní turnaj „Polanka Cup 2000“. Zúčastnilo se ho 12 mužstev mladších
žáků. První místo vybojovali mladší žáci z Polanky bez ztráty bodu, 2. Vítkovice, 3. Ostrava.

Tělocvičná jednota Sokol (ČOS)
Jednota s nejdelší tělocvičnou tradicí v Polance (1912) měla v tomto roce 186 členů:
70 žen, 39 mužů, dorost 7, žactvo 70 (47+23)).
Starostou Sokola je Zdeněk Bílý (nar. 1940), ul. J.Zrzavého, místostarostou Dr.Ing.
Luděk Dluhoš (1961), ul. Sjednocení 77. Jednatelkou je Bedřiška Vlčková, ul. J. Seiferta,
hospodářem Radek Veverka, ul. B.Smetany, náčelnicí Miroslava Tomášková, Prostřední ul.,
matrikářem Ludmila Bílá, ul. J. Zrzavého. Výbor jednoty má 13 členů.
Střediskem činnosti TJ Sokol je nová sokolovna na Sokolské louce pod zámkem, ul.
1.května, dále v areálu víceúčelové asfaltové plochy u sokolovny.
Oddíly: Věrná garda (muži a ženy) – 26 členů, florbal 29 (20 žáků, 9 dorostenců) –
vede Jan Janulík, kalanetika – kolem 12-15 (i nečlenové) – vede Lenka Gebauerová, letečtí
modeláři – 20, vedoucí Tomáš Kanclíř, stolní tenis – muži – 5 členů, ved. Josef Bogda.
Velkou akcí všech Sokolů byl letos XIII. všesokolský slet na Rošického stadionu na
Strahově v Praze. Tam cvičilo i devět žen a dva muži z Polanky v úvodní skladbě Věrné
gardy, ve skladbě Chlapáci cvičilo šest mužů z jednoty z Polanky, ve skladbě dětí bylo 9
žákyň z Polanky. Mezi hosty sletu vystoupila též Asociace Sport pro všechny (DTJ)
s několika ženami z Polanky.
Velkolepý byl sokolský průvod Prahou, téměř dvě hodiny znělo nadšené Nazdar a
zpěv sokolských písní.
Po celý rok žila sokolovna v Polance pilným nácvikem sletových skladeb.
13.všesokolský slet probíhal 1. a 2.7. v Praze. Na župních sletech v Opavě a Bohumíně
vystoupilo z Polanky 12 mladších žákyň, 18 žen a 7 mužů.
Některé další akce:
25.03. Putování krajem sněženek (turistická akce)
29.04. Sběr železného šrotu
20.05. Cykloturistika pro mládež – Toulavé kolo (15 km)
08.10. Drakiáda – uspořádal leteckomodelářský oddíl
03.11. Noční orientační běh s tématikou Olympijské hry 2000. V sokolovně se konají
pravidelná cvičení oddílů.
Jednota OREL (JO)
Vedení i činnost jednoty Orel zůstala stejná jako v loňském roce. Jednota má kolem 35
členů. Starostou je Richard Monar, ul. Za humny 291, sekretářem Alois Neisar, ul. Úzká 179.
JO tělocvičnu nemá, patří jí pozemek, na kterém stojí Dům služeb a obchod
Budoucnost. Ženy JO cvičí v sokolovně.
Jednota Orel s KDU-ČSL uspořádaly ples.
Tělovýchovná jednota Polanka
má jen oddíl turistiky, stolního tenisu a šachů. Činnost je minimální. Předsedou TJ je
Vladislav Dobeš, Malostranská 1094.
Fotbalový klub SK Polanka
Má 117 členů, 21 dorostenců, 31 žáků a 20 benjamínků. Předsedou klubu je ing.
Vlastimil Vozník (nar. 1945), místopředsedy ing. Jaromír Gelnar a Lumír Prauzek.
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Hlavní mužstvo hrálo v I.A třídě, avšak sestoupilo a od podzimu hraje v I.B třídě.
Trenéry A mužstva jsou Jiří Brož z Ostravy a Miroslav Blucha ze Svinova, asistentem je
Zdeněk Planka ml. Vedoucím mužstva je Jaromír Rodovský.
Dorost hraje župní soutěž I.A třídy, trenéry jsou Zdeněk Planka ml. a Jan Tomášek.
Historického úspěchu dosáhli starší žáci, kteří hrají župní soutěž a po podzimním kole jsou na
2.místě. Trenéry jsou Zd.Planka st., ing.Jan Rädisch a Jaroslav Šolc.
Benjamínky trénují Jiří Vozník a Zdeněk Štěpán.
Některé akce FK SK Polanka:
- 15.01. jednodenní lyžařský zájezd do Malenovic
- 03.06. Dětský den na fotbalovém hřišti (soutěže a vystoupení dětí, dechová hudba,
vystoupení hasičů, diskotéka, seskok parašutistů)
- 17.06. Diskotéka na hřišti
- 29.07. Krmášová zábava na hřišti.
Klub má svou klubovnu v areálu fotbalového hřiště se sprchami, šatnami, společenskou
místností.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Na úseku zdravotnictví nastala změna jen na ministerstvu, neboť v prosinci 1999
odstoupil ministr Ivan David a ministrem zdravotnictví se stal od 14.2.2000 Bohumil Fišer.
Ve zdravotním středisku na ul. 1.května 545 změny nenastaly. Ordinují zde tři
lékaři:
MUDr. Zdeněk Strakoš – praktický lékař pro dospělé
MUDr. Sylva Klegová – dětská lékařka a
MUDr. Zdeněk Baran – zubní lékař. Všichni lékaři jsou soukromníky.
Beze změn zůstávají i jejich zdravotní sestry.
Ve zdravotním středisku je i zubní laboratoř vedená Bohuslavou Pospěchovou (celkem
3 pracovníci).
Mimo budovu střediska je stomatologická ordinace MUDr. Karla Zezuly. Ta je
v objektu Družstva vlastníků na ul. K vydralinám. Kromě něj ordinuje od září 2000 v jeho
ordinaci také MUDr. Alena Kotrlová.
Dr. Zezula ordinuje ve středu odpoledne (má svou ordinaci v Porubě), v Polance n/O.
je ordinace otevřena denně – ordinují lékaři z ordinace v Porubě, napři. MUDr. Eva Prešlová.
Laboratoř má dr. Zezula v Porubě. Zdravotní sestrou je zde Vladimíra Salvetová od r. 1999.
Lékárna, přesněji řečeno výdejna léků, je od 4.10.1999 otevřena v Lázeňském domě
vedle zdravotního střediska. Odborným zástupcem pro výdej léků je paní magistra. Vladimíra
Sosnová.
Větší epidemie nebo mimořádné události se letos nevyskytly.
Za bezplatné dárcovství krve získal vyznamenání zlatého kříže Aleš Stieber, ul.
1.května 331 ze 160 odběrů jako jeden z pěti dárců z Ostravy a okolí. Nositelů Janského
plakety za 40 odběrů je v Polance již několik. Letos k nim přibyli Pavla Tomášková a
Rostislav Tomášek (Řezáčova ul.) a Tomáš Kanclíř (Malostranská ul.).

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Vedoucí sociálního úseku na místním úřadě je nadále Hana Šimůnková, další
pracovnicí je Markéta Třešňáková, která má na starosti péči o rodiny s dětmi.
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Výdaje na sociální dávky stále rostou. zatímco v roce 1997 činily kolem 50.000 Kč,
v roce 1999 to bylo již 2.822.183 Kč. V roce 2000 bylo vyplaceno na sociálních dávkách již
3.647.831 Kč.
Tyto výdaje nejsou z fondů obce, ale od státu. Přehled vyplacených příspěvků na
sociální dávky v roce 2000:
Pomoc starým občanům
Pomoc rodině s dětmi
příspěvek na výživu dítěte
dávky pro nezaměstnané občany
dávky do životního minima pro výdělečně
činné občany
příspěvek při péči o osobu blízkou
o dítě
o dospělé
Příspěvek na zvýšené výdaje související
s používáním kompenzačních pomůcek

15.965 Kč
966.337 Kč
42.898 Kč
2.039.424 Kč
17.379 Kč
53.476 Kč
314.225 Kč
198.127 Kč

Praxe na sociálním úseku přináší poznatek, že v poslední době přibývá rozvodů. Úřad
je opatrovníkem u dětí, které po rozvodu rodičů mohou mít problémy. Úřad tyto problémy
řeší. Přibývá případů neplacení výživného matkám. Úřad výživné matkám zaplatí, pak je
vymáhá od otců.
Sociální komise není zřízena, protože by neměla žádné pravomoce. Sociální dávky
vyplývají ze zákona.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
V římskokatolické farnosti došlo ke změně duchovního správce. P. Jaroslav Bárta,
který v Polance n/O. působil od července 1990, odešel ve svých 76 letech na zasloužený
odpočinek. Správcem farnosti byl jmenován P. Zdeněk Pluhař. Rozloučení s poděkováním a
zároveň přivítání nového správce se uskutečnilo v neděli 13.8.2000 při mši svaté. Polanský
kněz bude zároveň správcem farnosti Jistebník.
Oslavy 100.výročí vysvěcení chrámu sv. Anny v Polance proběhly v sobotu 29.4.2000
za účasti biskupa Ostravsko-opavské diecéze Msgr. Františka Václava Lobkowicze, jak je též
uvedeno v kapitole 5 – Politický a veřejný život, Významná výročí roku 2000.
Ve čtyřstránkové příloze Polanského zpravodaje č. 3 v červnu 2000 jsou podrobnosti
z historie kostela i dvě fotografie z oslav v r.2000. Kromě Pamětního listu ke 100. výročí
benedikce kostela sv. Anny vyšel ještě článek v časopise „OKNO do života Ostravskoopavské diecéze“ č.4.
Slavnostní mše byly slouženy:
22.-24.4.
Velikonoce
29.04.
100. výročí vysvěcení kostela
30.07.
pouť na svátek sv. Anny
24.12.
půlnoční (ve 23:00) se sborem a orchestrem
25. a 26.12. Vánoce
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Účast na mších v neděli se pohybuje kolem 200 osob. V kostele bylo letos 8 křtů, 2 církevní
svatby a 5 pohřbů. Biřmování nebylo. Koncem července byla dokončena oprava kůru.
V minulém roce byly zpevňovány základy kostela, letos už nejsou na tyto práce finanční
prostředky.
Různé:
- Zvonění. Zvony na věži kostela nejsou od r. 1942 (tři zvony odvezli Němci pro válečné
účely). Malý zvonek („umíráček“) v západní věžičce již léta nefunguje. Na obecní kapli
na dolní Polance zvoní tělesně postižený Josef Vašík třikrát denně: v 7:00, ve 12:00, v
19:00 hod. V neděli ráno nezvoní.
- Na půlnoční 24.12. byla provedena mše Víta Kmenta. Mši sloužil P.Jaroslav Bárta, P.
Zdeněk Pluhař byl v Jistebníku.
- 28.12. byl v kostele koncert sólistů a sboru chrámu sv. Anny, byla provedena Vánoční
mše Víta Kmenta.
- Papež Jan Pavel II. celebroval 12.3. v chrámu sv. Petra v Římě mši, která nemá obdoby.
Požádal pokorně o odpuštění za hříchy, jichž se církev dopustila za 2000 let, ale i za
odpovědnost, kterou katolíci nesou za zlo páchané v naší době.
- Varhanicí a sbormistrem sboru při chrámu je Marie Krejčí. Při mších vystupuje i sbor
mladých Schola (zpěv, kytary, zobcová flétna). Vedoucí David Cindler a Hana Malíková.
Církev československá husitská (CČSH)
Své bohoslužby koná v Husově sboru na křižovatce ulic 1.května a K Vydralinám.
Věřících je podstatně méně než katolíků. Pravidelné bohoslužby jsou každou neděli a dále o
církevních svátcích.
Farářem je Milan Gebčinský ze Staré Bělé. Průměrná účast na nedělních bohoslužbách
je kolem 20 osob.
30.dubna byla v Husově sboru přítomna první biskupka CČSH Mgr. Jana Šilerová.
26.12. byla v kolumbáriu v Husově sboru uložena urna s popelem bývalé farářky
Jiřiny Kunertové z Nového Jičína, která v Husově sboru v Polance n/O. působila v létech
1973-1990. Byly zde uloženy urny s popelem jejích rodičů.
Varhaníkem v Husově sboru je ing. Pavel Král. O údržbu a čistotu sboru pečují Anna
Neuwirthová, Jaroslava Bílá a Jiřina Petrušková.
Církevní sňatky ani křty letos v Husově sboru nebyly. Také církevní pohřeb nebyl ani
jediný.
V prosinci se v Husově sboru konal koncert učitelů ZUŠ s provedením Vánočního
zvěstování Jindřicha Czerného.
V dubnu byla z Husova sboru odvezena charitativní sbírka textilií na humanitární
účely.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Místní služebna Městská policie je stále v hlavní budově Družstva vlastníků na ul.
K Vydralinám. Má celkem 10 strážníků, velitelem je od loňského roku strážník Miroslav
Lacina.
Koncem března odcizili neznámí pachatelé víko Francisovy turbíny, která byla
vyzvednuta z koryta strouhy u bývalého Hurníkova mlýna na dolní Polance. Podle zpráv
z tisku způsobená škoda činí sto tisíc Kč.
V dubnu se podařilo naší Městské policii přistihnout vykrádače obchodů přímo při
činu. Stalo se tak na základě informace našeho občana ve tři hodiny ráno v samoobsluze na ul.
Hraničky. Zlodějem byl náš přistěhovalý občan.
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Neznámý vandal uřezal 7 kusů loni zasazených stromků na svahu mezi ul. 1.května a
Malostranskou. Stromky byly určeny ke zpevnění břehu a jako protihluková a protiprašná
bariéra.
V neděli 3.9. byl po 2.hod. ranní vykraden byt v domě důchodkyně Danuše Veverkové
a jejího invalidního syna Radoslava na ul. B.Smetany. Hodnota ukradené elektroniky a peněz
se pohybovala kolem 100 tisíc Kč. Díky spolupráci sousedů a policie byla již dopoledne část
lupu vrácena majiteli, jeden ze tří mladistvých pachatelů byl zadržen. (Viz článek Hyeny
v Polance – Polanský zpravodaj č. 4/2000.)
Podle sdělení velitele místní služebny řešili strážníci případy krádeže peněz
v květinářství J. Abrlové, ohrožování mravní výchovy, sprejování (zatím jako přestupek),
znečišťování prostředí, pytláctví (cizí osoby poblíž rybníka Podhorník) aj.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ke zlepšení ovzduší v obci podstatné přispěla plynofikace, která letos pokračovala
v úseku dolní Polanky (ul. A.Letenské, Oblouková, Úzká, K pile). Délka přes 28 km
plynového potrubí a 897 přípojek k rodinným domkům a veřejným budovám (viz kapitola 11)
ukazuje jasně, že už jen malá část obce topí pevnými palivy a v topném období se už jen na
některých úsecích valí černý kouř z komínů.
Odvoz odpadů
Firma OZO nadále zajišťuje odvoz odpadů z domácností v popelnicích jednou týdně.
Od 13.4. 2000 se změnilo zejména zpoplatňování likvidace domovních odpadů na základě
změny zákona a také vyhlášek města Ostravy. Poplatky se nyní neplatí firmě OZO (Odvoz a
zpracování odpadu), ale přímo na účet města Ostravy, a to 324 Kč na rok za každou osobu bez
rozdílu věku, která bydlí v příslušném rodinném domku. Nyní každý majitel nemovitosti musí
popelnici mít. U všech popelnic je zaveden jednotný každotýdenní odvoz. Nový způsob by
měl zamezit tvorbě černých skládek.
Kromě toho byl v dubnu a září jako každoročně zajištěn zdarma odvoz
velkoobjemového odpadu jedenácti kontejnery na různých místech Polanky. Podobně byl
zajištěn odvoz nebezpečných odpadů na třech místech v Polance.
Likvidace plastických hmot, není stále zajištěna, proto se ani neseparují.
Dálnice D 47
její výstavba, zahájená v loňském roce ve Svinově, se podstatně nepohnula.
Pokračovaly jen úpravy v prostoru svinovských mostů. Polanky se tato akce zatím nedotkla.
CHKO Poodří
Správa CHKO se v roce 2000 zaměřila m.j. na obnovu krajinné zeleně. Důležitou
součástí krajinného rázu Poodří jsou aleje podél polních cest.
Na katastru Polanky byly instalovány informační tabule u národní přírodní rezervace
Polanská niva.
CHKO Poodří vydala letos další čtyři čísla časopisu POODŘÍ. První tři čísla jsou
věnována převážně dalším obcím v Poodří – Jeseníku nad Odrou, Odrám a Staré Vsi nad
Ondřejnicí, ve čtvrtém čísle je např. Historie rybníkářství v Poodří, 2. část (první část byla
v čísle 1/1999), úryvek z knihy Štěpána Neuwirtha „Smrt číhá v tůni“, Ze žákovských prací
žáků ZŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou (výtvarné a literární práce) a Poodří na
historických mapách.
Informace Správy CHKO Poodří byly zveřejněny v Polanském zpravodaji č.5/2000.
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Vzhled obce
V posledních letech se výrazně mění vzhled naší obce, určitě k lepšímu. Kromě úsilí
zastupitelstva obce a pana starosty mají na tom velký podíl i sami občané, kteří pečují o
čistotu a upravenost rodinných domků a zahrádek. Je radost se podívat na opravené nebo nové
fasády, střechy, ploty a okna vyzdobená květinami.
Také zateplování domků, které se v posledních letech stále častěji provádí, je stále na
vyšší úrovni, s využitím nových plastických hmot. Vysokou úroveň i po stránce estetické
zajišťují odborné firmy.
Rovněž zahrádky kolem domků mění postupně svou tvář. Ubývá zahrad užitkových a
přibývá čím dál více zahrad obytných s krásně upravenými trávníky a záhony květin,
s okrasnými stromy a keři, s krby a zahradními bazény.
Ruiny starých domů určených k demolici postupně mizí. Tak se letos ztrácí
předválečný hostinec u Petrovičů, hned za železniční tratí u cesty směrem k Odře. Dlouho
však už hyzdí Polanku ruina domku č. 154 na ul. 1.května přímo naproti hasičské zbrojnice.

21. POČASÍ
Letos bylo mimořádně teplé léto, dlouhý a teplý podzim. Kuriozitou byla první bouřka
- již 17. ledna kolem 22. hodiny, došlo k výpadku elektrického proudu. Byl vítr, déšť s
ledovou tříští. V květnu všechno kvetlo předčasně - asi o měsíc dřív (bylo teplo). Např. lilie
odkvétají už 15.června, zraje rybíz. 21. června je odpolední teplota +31 st.C (V Praze rekord
+36 st.C). 13. listopadu ještě létají mouchy a včely.
Leden

Únor
Březen
Duben
Květen

Červen

Červenec

Srpen

1. ledna ráno -8 st.C, slabá sněhová pokrývka. Od 6.1 obleva, 12.1 večer -7
st.C. 17.1 déšť, bouřka -2 st.C. V dalších dnech sněžení, ráno a večer mráz.
Poslední dva dny obleva.
Od 2.2 bez sněhu, 4.2 déšť, nad nulou. Slabé mrazy od 21.2., sněžení 23.2.,
25.2 déšť. 28.2 silný vítr. Teploty nad nulou.
1.3 +12 st.C, déšť, Ochlazení od 5.3., 9.3 slabá bouřka, 10.3 sněhové přeháňky,
21.3 déšť, do konce března proměnlivé počasí.
Začátek dubna teplý, 5.4 déšť, 6.4 vítr. 12.4 bouřka, do konce dubna pěkně, jen
19. bouřka, 25. a 26. zataženo, pak teploty do 22 st.C
1.5 +24 st.C, 9.5 přeháňka, 11.5 ráno mlha. Další dny hezké počasí, teploty do
+ 27 st.C. 19.5 déšť, od 24.5. opět pěkně a teplo. 28.5 bouřka a déšť, do 31.5
přeháňky.
Pěkně a teplo (11.6. kolem 31 st.C) do 13.6. 7. června již rozkvetly lilie. 14.6.
ráno bouřka, přeháňky, 16.6 ochlazení, večer jen + 8 st.C. Oteplení od 19.6. Od
21.6 tropické teploty (22.6. kolem +34 st.C ve stínu), 25.6 přeháňky. 26. déšť.
Konec měsíce polojasno.
4.7 kolem 29 st.C, večer bouřka, déšť, ochlazení. V dalších dnech polojasno,
občas přeháňky, teploty kolem 20 st.C Déšť 157 - 17.7. Dále polojasno s
přeháňkami , poslední čtyři dny pršelo.
První hezčí den 8.8. Do té doby polojasno s přeháňkami, bouřky 2. a 6.8. další
dny hezky a teplo (kolem 27 st.C) . Občas dusno. Pršelo až 18.8. Další tři dny
tropické teploty kolem 32,5 st.C. 22.8 k ránu vichřice. Konec srpna pěkně,
kolem 22 st.C.
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Začátek měsíce s občasnými přeháňkami, kolem 20 st.C. Pěkné počasí do
poloviny září. 16. déšť, 17. přeháňky. Do konce měsíce pěkně, jen 21.9. bouřka
a silný déšť! Od 27.9 odpolední teploty přes 20 st.C.
V říjnu již zataženo s přeháňkami, 3.10. déšť, odpolední teploty kolem 18 st.C.,
od 12. do 17.10. přes 20 st.C. (13.10. bylo 23 st.C). Pršelo 18.10. , 21. byl
přízemní mráz. Konec října bylo pěkně, polojasno. 31.10. silný vítr, odpolední
teplota 20 st.C.
Po celý měsíc se střídaly pěkné dny s odpoledními teplotami od 8 do 12 st.C a
občasné přeháňky nebo mrholení. 14.11. bylo téměř 17 st.C. Ranní teploty
kolem 5 až 7 stupňů. Listopad nadprůměrně teplý.
1.12. přízemní mráz, mlhavo. Další dny oblačné, teploty nad nulou. 6.12.
pěkně, +6 st.C. Od 7. čtyři dny větrné, 11.12. slabý déšť, též 12.12 po celý
den. Pak šest dnů polojasných, ranní teploty kolem +6 st.C, odpoledne do 9
st.C. 22. celý den mráz. Na Štědrý den ráno -6 st.C, polojasno, silný vítr,
odpoledne -2 st.C. 26: náledí, odpoledne sněžení. Sněhová pokrývka do konce
prosince (asi 15 cm).

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
1.1.
Leden
9.1.
13.1.

Velký ohňostroj na uvítání roku 2000 na hřišti u nové školy
Nová znělka místního rozhlasu, autor Jndřich Czerný
Repríza mše J. Czerného “Vánoční zvěstování“ v Třebovicích
Ondřej Kvita, žák 9. tř. ZŠ H. Salichové hrál s Janáčkovou filharmonií Ostrava
v Domě kultury Vítkovic
14.1. Začala plesová sezóna plesem myslivců v Dělnickém domě (leden, únor v Dělnickém
domě a v sále Družstva vlastníků)
17.1. Nezvyklý jev - bouřka nad Polankou kolem 22. hodiny
29.1. Výstavka o činnosti Junáků v sále ZUŠ (stará škola)
12.2. Maškarní ples Mateřské školy v Dělnickém domě
22.2. Výroční schůze ČCK s přednáškou MUDr. Krawczyka
24.2. Schůzka Klubu důchodců u Friedlů, beseda s kronikářem
26.2. Poslední ples sezóny – Pochovávání basy (házenkáři)
7.3. Položení věnce k bustě TGM – 150. Výročí narození
15.3. 90. výročí narození plk. Jiřího Krále, v deníku Svoboda vzpomínka s otištěním
portrétu na známkách – Dr. Barcuch (18.3.)
25.3. Putování krajem sněženek, TJ Sokol
27.3. Otevřeno nové kadeřnictví a holičství v budově DV
30.3. VČS zahrádkářů v malém sále u kina
Duben Vyšel Polanský zpravodaj se čtyřstránkovou přílohou o H. Salichové
4.4. Požár na Přemyšově, dům čp. 341
6.4. Vloupání do prodejny potravin na točně Hraničky
12.4. Koncert učitelů ZUŠ k 105. výročí narození H. Salichové
19.4. Odvoz textilu – sbírka pro humanitární účely, Husův sbor
22.4. Výstava králíků v areálu chovatelů
26.4. Koncert ZUŠ pro žáky ZŠ
27.5. Literární beseda s básnířkou Lydií Romanskou- Lidmilovou, obřadní síň
28.4. Kladení věnců k pomníku obětem válek na hřbitově, položení kytice k památní desce
na Janové
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29.4. Oslavy 100. výročí vysvěcení kostela sv. Anny, přítomen biskup Msgr. František
Václav Lobkowicz
30.5. V Husově sboru při bohoslužbě biskupka Mgr. Jana Šilerová
1.5. Dechová hudba hraje májový budíček, bez oslav
6.7. Koncert dechové hudby – Škoda lásky a další hity 20. století
13.5. Rybáři pořádají veřejné rybářské závody na sádkách
17.5. Pohřeb tragicky zemřelého Václava Ulmana (23 let)
19.6. Vystoupení Polaneckých písničkářů pro Jednotu Orel (sál DV)
22.5. Otevřená sběrna oprav spotřební elektroniky KUMI u kina
27.6. První koncert nového ženského sboru CANTICUM v Husově sboru
1.7. Zasedání obvodního zastupitelstva v kině
3.6. Dětský den na fotbalovém hřišti, FK SK Polanka
7.6. Položení kytice k památní desce na Janové, 60. výročí hrdinské smrti plk. Jiřího Krále,
výstavka dokumentů,
8.-11.6. Mistrovský titul České republiky pro družstvo mladších žáků DTJ Polanka na
mistrovství republiky v Karviné
14.6. Školní akademie ZŠ v kině
16.-18.6 Mezinárodní turnaj ml. žáků v házené Polanka Cup 2000 na hřišti u Děl. domu – 12
družstev, vítěz: Polanka
17.6 FK SK Polanka pořádá diskotéku na fotbalovém hřišti
23.6. V hale ZŠ křest knihy Štěpána Neuwirtha Paseka živých jelenů
24.6. Dětský den aneb Vítání prázdnin, hřiště u Děl. domu, házená
1.8. V Polance cirkus na ploše na Janovské ulici, Frankoneli – Jung
Letní karneval na fotbalovém hřišti. FK SK Polanka
Otevření prodejny potravin na Malostranské ulici
29.7. Krmášová zábava na fotbalovém hřišti, FK SK Polanka
30.7. Krmáš v Polance , atrakce na ul. Janovská
25.-26.8. Autobusový zájezd hasičů do Zliechova
31.8. Zasedání obvodního zastupitelstva v kině
Zájezd organizace Červeného kříže do sklárny v Karolince
3.9. Dopravní nehoda u zdrav. střediska (Samuhel)
Vloupání k Veverkovým na ul. B. Smetany
4.9. Začátek nového školního roku, na ZŠ nový ředitel RNDr. Josef Teper
8.9. Otevření Domu s pečovatelskou péčí na Janovské ulici,vysílání v televizním
zpravodajství Report
15.9. Zájezd zahrádkářů do Loučan, na Bouzov a Javoříčko
21.9. Ve Svinově otevřen HORNBACH (stavba-dílna-zahrada)
29.8. Koncert Pěveckého sdružení Klimkovice v kině v Polance
30.8. Zájezd DTJ do Zlatých Hor, turistika na Rejvíz
7.10. Koncert Podzim s dechovkou v kině
8.12. Drakiáda za fotbalovým hřištěm, letečtí modeláři
7.-8.10.Výstava ovoce, zeleniny a květin ve staré škole, zahrádkáři
14.10. Jarmark vyřazených knih, zábavné odpoledne pro děti, knihovna
15.12. Foto výstava Flóra a fauna Poodří v sále ZUŠ
21.10. Výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů (Polanka- St. Bělá)
25.10. Beseda s kandidátem do Senátu Ing. Milanem Balabánem v malém sále kina, Den
vzniku samostatného Československa. Písničkáři
26.10. Veřejná schůze organizace KSČM u Friedlů
28.10. Oslavy 28. října v Husově sadu v Ostravě, předání pamětní medaile za věrnost plk.
Jiřímu Královi in memoriam
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30.10.
1.11.
2.11.
3.10.
6.11.
12.11.
16.11.
17.11.
19.11.
23.11.
30.11.
2.13.
6.12.
9.12.
13.12
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
24.12.
28.12.

2000

Mimořádné zasedání obvodního zastupitelstva v kině
Otevření nové prodejny drogérie na ul. Zákoutí
Beseda s občany v kině, městský obvod
V Essenu zemřel významný hokejista Milan Figala, náš bývalý občan
Noční orientační běh, TJ Sokol
Zahájení výstavy obrazů Aleše Kalivody v nové škole
Volby do zastupitelstev nových krajů
Volby do Senátu, 1. kolo
Dětský pěvecký sbor Hlahol poprvé vystoupil dopoledne v nové škole
17. listopad letos poprvé státním svátkem, volno
2. kolo voleb do Senátu (Ing. Milan Balabán)
Nový asfaltový koberec na Janovské ulici až na Janovou
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině
Mikulášská zábava v Dělnickém domě, házenkáři DTJ
Mikulášský koncert dětí, v sále ZUŠ
Otevřena nová prodejna potravin TITON na ul. J. Seiferta
Dechová hudba Polanka n/. účinkovala s mažoretkami na Masarykově nám. v Ostravě
Koncert Vánoce s dechovkou v kině, též folklórní soubor ze Zlína
Koncert učitelů ZUŠ s provedením mše Jindřicha Czerného Vánočním zvěstování
v Husově sboru
Mimořádné zasedání obvodního zastupitelstva v kině
Koncert dětského pěveckého sboru Hlahol v nové škole, poprvé pro veřejnost
Půlnoční mše ve 23 h v chrámu sv. Anny, mše Víta Kmenta (sbor, orchestr)
Vánoční koncert v chrámu sv. Anny, sólisté, sbor, orchestr, též mše Víta Kmenta,
KDU ČSL a Jednota Orel

23. Různé
-

-

Letos poprvé jsou státními svátky (pracovní volno) 28. září – sv. Václava a 17.
listopad – Den boje studentů za svobodu a demokracii.
Nadúroda jablek a ovoce v celé oblasti, mimořádně teplé jaro, teplý dlouhý podzim.
Prudký rozvoj počítačové techniky, Polanka má své internetové stránky (viz kapitola
3). Běžné používaní mobilních telefonů.
Vyšla kniha Štěpána Neuwirtha Paseka živých jelenů (červen).
Vyšla hodnotná kniha historických fotografií „Ostrava 1880 – 1939„ v nakladatelství
WART, v níž jsou i historické fotografie Polanky.
22.11. zemřel legendární běžec Emil Zátopek (78 let), který v roce 1959 navštívil
Polanku.
Konaly se první volby do nových krajů (12.11), viz kapitola 5.
Rok 2000 je prvním rokem v historii s číslicí 2 na začátku, posledním rokem druhého
tisíciletí. Prvním magickým datem bylo úterý 22.2.2000 (dvojky a nuly). Toho využil
v Polance jeden pár k uzavření manželství.

37

