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2.KRONIKA, KRONIKÁŘ
Kronika je dopisována zpětně za léta 1991 – 1993, aby byla podchycena činnost
v Polance od zřízení místního úřadu v r. 1991.
Kronikářem byl ustanoven Mgr. Jaroslav Král od roku 1994.

3. POPIS OBVODU
K popisu obvodu z roku 1991 lze je dodat, že kromě rodinných domků se v nedávné
minulosti objevila na ul. H. Salichové i družstevní výstavba – čtyři dvanáctibytové domy ( č.
901, 902, 1056 a 1057) (r. 1966, 70, 78)
Obyvatelstvo jezdí za prací převážně do Ostravy (železárny Vítkovice, Nová Huť
v Kunčicích, doly, chemické závody, různé podniky a obchody), část jich pracuje v Polance
(zemědělství, školy, obchodní síť, služby) nebo v závodě Kovošrot ve Svinově.
Nejdelší přímá vzdálenost od severu k jihu je 6,4 km. Místních komunikací je 33 km,
v noci svítí 497 svítidel veřejného osvětlení. V části dolní Polanky je hodně rybníků – celkem
15, jejichž celková plocha činí 68,95 ha. Nejvyšší bod je 272,2 m nad mořem (na Janové
v místě zvaném Benovec), nejnižší 213 m nad mořem (v místě, kde Odra opouští katastr
Polanky).
V jihovýchodní části Polanky je území začleněné do „Chráněné krajinné oblasti
Poodří“, kde se také rozkládá největší lužní les „Blücherův les“ (podle posledního majitele
hraběte Blüchera z Wahlstadtu).
Pošta pracuje v podstatě beze změn, vedoucí poštovního úřadu je Ludmila Chmelařová
z Polanky, ul. H. Salichové 901.

4. OBYVATELSTVO
Letos přesáhl počet našich občanů opět po desítkách let hranici čtyř tisíc obyvatel. Ke
dni 31.12.1992 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 4.052 občanů, z toho 2.015 mužů a 2.027
žen. (Pro srovnání - v roce 1921 – 3.392 obyvatel, 1930 – 4.488 obyvatel, 1936 – asi 4.900
obyvatel, 1938 – 4.830 obyvatel).
V roce 1992 se odstěhovalo 133 občanů, přistěhovalo 159 občanů. Zemřelo 45 občanů
(24 mužů, 21 žen). Narodilo se 55 nových občánků, z toho 28 chlapců a 27 děvčátek. Sňatek
uzavřelo 27 párů bydlících v Polance.
Nejstarší občan Evžen Tomášek zemřel začátkem roku ve věku téměř 98 let (ul. L.
Janáčka 870). Žijí mezi námi dva nejstarší a poslední občané, kteří se narodili v minulém
století: Štěpánka Knoppová (94 let) a Jenovéfa Neuwirthová (96 let).
Mimořádné události:
07.01.1992

byla ve svém rodinném domku (ul. K pile č. 599) násilně usmrcena Helena
Ulmannová, rozená Řeřichová, nar. 22.11.1916. Šlo o loupežnou vraždu,
pachatelé nejsou občany Polanky, byli později zadrženi.

05.02.1992

se utopil v Polančici občan František Ševčík, nar. 17.5.1931, Nábřežní ul. 918
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12.06.1992

byl na železniční trati v Polance zachycen vlakem a usmrcen Josef Mácha, nar.
27.12.1950, občan ze Staré Bělé.

19.11.1992

byl v Polance-Janové ve svém nouzovém domku (ulice Mezi Lány) zavražděn
Oldřich Dluhoš, nar. 30.1.1927. Pachatelem byl mladistvý občan, 17letý
Miroslav Besta, který dříve jen krátce bydlel v Polance, byl vychováván ve
výchovných ústavech.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany:
V Polance nadále působí politické strany jako v loňském roce: ODS, KSČM, KDU ČSL se
stejnými funkcionáři v čele.
Úřad městského obvodu:
pracuje již druhým rokem v plném rozsahu. Ze členů obvodního zastupitelstva je
uvolněným placeným funkcionářem na celý úvazek pouze starosta Přemysl Kaspřík. Kromě
něj a tajemnice Elišky Rädischové pracují na úřadě dále Libuše Mihulová, Marie Valíčková,
Libuše Šindelková a v tomto roce přibyla Zdeňka Svobodová, která vede úsek sociální.
Zaměstnanci úřadu se stávají i pracovníci údržby, v průměru tři osoby.
Obvodní zastupitelstvo má 25 členů. Dva členové se odstěhovali, jeden odešel
z funkce. Místo nich se stali členy zastupitelstva náhradníci. Za Evu Vlčkovou Jan Fešar, za
Václava Kubicu Petr Bartoš a za RNDr. Karla Kapouna Vladimír Novotný.
Členem rady za Václava Kubicu se stal PhDr. Luděk Dluhoš.
Obvodní zastupitelstvo se schází průměrně čtyřikrát ročně, dvakrát se sešlo
mimořádně. Rada obvodního zastupitelstva se schází jednou měsíčně.
Obvodní zastupitelstvo charakterizuje svoji činnost jako hledání koncepce a investiční
záměry – projekty, zahájení obnovy Polanky nad Odrou.
Místní úřad má již svou funkci, zlepšuje se informovanost občanů nejen díky
pravidelnému vysílání místního rozhlasu, ale i díky vydávání Polanského zpravodaje (letos
vyšlo celkem 6 čísel, to je 9 – 14, mívá rozsah 3 – 5 stran, rozmnožuje se na cyklostylu.
Ve dnech 5. a 6.června 1992 proběhly v celé vlasti volby do zákonodárných sborů.
V Polance byly 4 volební okrsky. Volby proběhly v bývalé požární zbrojnici na Janové,
v malém sále u kina, v šatnách u Dělnického domu a v budově místního úřadu.
Volili se zástupci do Sněmovny lidu, Sněmovny národů a do České národní rady.
Občané Polanky dali své hlasy zástupcům – kandidátům 21 politických stran a hnutí nebo
koalic (např. ODS-KDS, KSČM-Levý blok). Zapsaných voličů bylo 2.961, celkem platných
hlasů do Sněmovny lidu bylo 2.586 = 87,3 %, do Sněmovny národů 2.568 = 86,7 %, do České
národní rady 2.578 hlasů, to je 87,0 %. Nejvíce hlasů ve volbách v Polance získala koalice
ODS – KDS, na druhém místě KSČM – Levý blok, ostatní strany již podstatně méně.
Objevily se i hlasy např. pro Stranu přátel piva, Nezávislou erotickou iniciativu aj.
Polanka žije bohatým kulturním životem. Proběhlo mnoho koncertů v sále základní
umělecké školy, v sále kina a v obou kostelích v Polance (viz kapitola Kultura a osvěta).
Podílela se na nich především ZUŠ, místní dechová hudba a další místní hudebníci a zpěváci,
ale též hostující soubory a sólisté.
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Z úseku výstavby a údržby je nejvýznamnější zahájení výstavby 1. etapy plynofikace a
regulační stanice plynu, na kterou si zastupitelstvo vzalo půjčku u České spořitelny 6 miliónů
Kčs.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Návrh rozpočty na r. 1992 byl ve výši 22.890 tis. Kčs. Vlastní příjmy – 4.815 Kčs.
Zbývající část opět tvoří dotace.
Hospodaření na konci roku skončilo přebytkem ve výši 3,36 miliónů Kčs.
Největší investice (nad 100 tisíc Kčs) byly:
1. etapa kanalizace Klimkovice – Polanka
2. etapa vodovodu Janová
místní komunikace k rod.d. č.856 včetně kanalizace
místní komunikace k řadovkám včetně kanalizace
přípojka elektro k řadové výstavbě
oprava vnějšího pláště obecního domu č. 818
střecha budovy místního úřadu
rekonstrukce svatební obřadní síně

15.300 tis. Kčs
1.110 tis. Kčs
280 tis. Kčs
370 tis. Kčs
120 tis. Kčs
120 tis. Kčs
560 tis. Kčs
100 tis. Kčs

Výsledky hospodaření za rok 1992:
Příjmy ……………….. 22.365 tisíc Kčs
Výdaje ………………. 17.833 tisíc Kčs
4.532 tisíc Kčs
Přebytek

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Ke změnám oproti loňskému roku nedošlo.
Na Svinovské ulici je v provozu stále Štěrkopísek, který má zároveň i skládku a prodej
paliva.
Hospodaření Zemědělského družstva na Osadě míru, ul. K vydralinám, je uvedeno
v kapitole Zemědělství.
Spotřební družstvo Budoucnost, které zde vybudovalo v nedávné době velké nákupní
středisko (u staré školy), dává toto středisko do pronájmu. Má ještě v Polance několik
prodejen.
V části Zámecká jsou čtyři dvanáctibytové domy, které patří bytovému družstvu.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
V tomto roce probíhala velká transformace Zemědělského družstva Polanka. Probíhala
zhruba jeden rok a směřovala k vytvoření Družstva vlastníků (DV) začátkem roku 1993.
Byl zpracován transformační projekt, který vymezil majetkové podíly jednotlivých
vlastníků v družstvu.
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Vedení družstva zůstalo stejné jako v roce 1991, změny nastaly pouze
v představenstvu družstva.
Byly dokončeny prodejna masa a prodejna potravin „Pomněnka“ v objektu družstva
na ulici K Vydralinám.
K živelným pohromám ani k vážným úrazům nedošlo. Ke kuriozitám patří, že
družstvo i v těžké době hospodaří s určitým ziskem.
Půdní fond zůstává téměř beze změn. Vydávání půdy vlastníkům za účelem
soukromého hospodaření je v nepatrném rozsahu. Majitelé ponechávají svou půdu v nájmu
družstvu.
Od tohoto roku začíná DV hospodařit na farmě v Horní Suché (chov prasat).
Družstvo začíná podnikat i v oblasti nezemědělské výroby, zřizuje přidruženou
výrobu.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Spotřební družstvo Budoucnost pronajalo dne 4.prosince 1992 nákupní středisko
v Polance soukromému podnikateli. Ten garantuje zachování sortimentu v prvním patře.
V přízemí budou postupně zrušeny stávající prodejny, nový nájemce přislíbil zachovat
v omezeném sortimentu drogerii, elektro a textilní galanterii.
Prodejna na horní Polance (u Demkové, č.615) byla v loňském roce uzavřena
(Budoucnost), nyní majitel domu otevírá potraviny ve vlastní režii (prodejna „U Jakuba“).
Ze soukromých služeb vznikají nově kosmetika (Svatava Kluchová), mandlování
prádla (Pavla Tomášková), montované interiéry z chromovaných prvků (firma Božoň).
Firma Kabel plus nabídla naší obci zavedení kabelové televize (cena přípojky pro
občana je odhadována na 5 – 7 tisíc Kčs).
Služby jsou obdobné jako v minulém roce.
Pohřební služby jsou rovněž obdobné jako vloni. Správce hřbitova Věroslav Neuwirth
provedl v tomto roce dvakrát vsyp zpopelněných pozůstatků zemřelých na rozptylové loučce
za pomníkem (bludným balvanem) za urnovým hájem. Popel je vsypán a zahrabán do
vyrytého místa při pietním aktu. Letos se vsyp konal dvakrát: 22.3. – 4 urny, 11.10. – 6 uren.
Věroslav Neuwirth začal o hřbitov pečovat od r. 1988, kdy spolu s občany Janem
Cindlerem, Theodorem Neuwirthem a Pavlem Strakošem brigádnickou činností dali hřbitov
do pořádku (řez stromů a keřů, vyčištění, celková úprava).

10. DOPRAVA
byla v roce 1992 stejná jako v roce 1991.
Jízdní řád linky č. 46 se každoročně mění na dobu letních měsíců – července a srpna,
kdy je počet spojů menší.
V sobotu a neděli platí jiný jízdní řád, kdy jezdí jen dva autobusy za hodinu, každých
30 minut. Ve všedních dnech jezdí v dopravní špičce až 5 autobusů (ráno i 6) za hodinu, tedy
každých 12 minut.
Autobus č. 46 má v Polance tyto zastávky: Horní Polanka (točna u Klimkovic),
Skotnice (u č.103), Husův sbor, Polanka-střed (u nákupního střediska), Zámecká (ul. J.
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Šámala, nad zámkem), Hraničky (u Domu služeb, Fojtovská), dolní Polanka (u obchodu pod
kopcem, u domu č. 221). Dále je zastávka na znamení u Štěrkopísku (ul. Svinovská). Další
zastávky jsou na katastru Svinova: Kovošrot, Zelenina atd.
Některé spoje končí u nádraží ve Svinově (na ploše před platem u svinovských mostů),
některé jedou přes Porubu do Krásného Pole.
Na zpáteční trase ze Svinova do Polanky se trasa poněkud liší a to tím, že autobus
nejede do kopce kolem zámku, ale zastavuje jen pod zámkem, další zastávka je u nákupního
střediska z jižní strany. U Husova sboru v tomto směru nezastavuje.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Uskutečnilo se vybudování první etapy páteřní kanalizace (směrem od Klimkovic) a
dokončení druhé etapy vodovodu na Janové a vodovodu na Skotnici. Byla vystavěna
komunikace k rod. domku č. 856 (občan Petruška vedle objektu Zemědělského družstva na
Osadě míru) a stejná stavba včetně elektrické přípojky k řadovým domkům za podjezdem na
Zámecké.
Dům č. 818 na ul. H. Salichové, patřící místnímu úřadu, dostal novou fasádu, byly na
něm opraveny komíny a provedeny nátěry.
Dalšími investicemi bylo oplocení místního hřbitova a oplocení školního pozemku u
nové školy, nátěr plotu kolem mateřské školy na ul. Malostranská.
Provedena výměna oken a dveří v budově školní jídelny, dokončení stavebních prací
v budově ZŠ, opraveny kotelny na obou školách, ústřední topení v mateřské škole a v ZUŠ.
Pro letní ohřev vody instalovány elektrické bojlery. Vymalována tělocvična, školní jídelna a
škola na ul. 1.května 330.
Provedeny opravy hromosvodů všech obecních budov.
Postupně byla doplňována síť místního rozhlasu, vybudováno osvětlení přístupové
cesty k nové škole. Přeložen byl chodník u rybníka pod kostelem, provedeny terénní úpravy
drážního tělesa bývalé elektrické dráhy. Provedena rekonstrukce obřadní síně v budově úřadu,
výměna střešní konstrukce budovy úřadu a dokončen septik u této budovy.
Parkové úpravy se provedly u kostela, u rybníka a na hřbitově.
K realizaci jsou připraveny projekty plynofikace 1. etapy, kanalizace 3.etapy, vodovod
k rodinnému domku č. 753 (u polního rybníka), další úpravy budovy místního úřadu,
parkoviště u podjezdu ul. Janovská, zastávka pod kostelem, úprava vozovky, parkoviště u
zdravotního střediska a parkoviště u hřbitova.

12. DOMY A BYTY
V tomto roce byla kolaudována jedna novostavba rodinného domku. Počet domovních
čísel dosáhl 1176.
Převaha rodinných domků se zahradami dává Polance vesnický ráz. Zahrady kolem
domků vytvářejí dostatek zeleně. V zahradách se pěstují jak okrasné, tak i ovocné stromy.
V počtu popisných čísel jsou uvedeny i některé nebytové objekty (obecní dům, školy,
obchody, provozovny atd.).
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Byla odprodána polovina plochy bývalého fotbalového hřiště vedle zdravotního
střediska firmě RAPPA k podnikatelským účelům.

13. ŠKOLY
Mateřská škola:
V Polance je v provozu již jen jedna mateřská škola a to na ul. Malostranské č. 124
(dříve č. 1101). Je to nová škola uvedená do provozu v roce 1987. Ředitelkou školy je (od
16.12.1991) Pavla Nevímová, nar. 1957.
Ke 30.červnu 1991 pracuje v mateřské škole celkem 8 pedagogických pracovnic
(ředitelka školy a 7 učitelek), jedna vedoucí školní jídelny a 4 kuchařky a 4 správní
zaměstnanci. Vedoucí školní jídelny je Jana Sojková, nar. 1959.
Celkem má mateřská škola 112 dětí ve čtyřech odděleních (třídách). Jeselské zařízení
již v Polance není.
Děti vystupují pod vedením svých učitelek na zápisech novorozeňat na místním úřadě
a na jiných kulturních akcích. Při MŠ pracuje rada rodičů.

Základní škola:
Organizace práce školy zůstává obdobná jako v předcházejícím roce. Žáci se učí ve
dvou budovách, škola má 16 tříd (po dvě paralelní třídy v každém ročníku), počet žáků je
celkem (k 30.6.1992) 405, z toho 217 chlapců a 188 děvčat.
Školní družina má 50 žáků ve třech odděleních, vedoucí vychovatelkou je Božena
Kotalová.
Na konci školního roku 1991/92 prospělo s vyznamenáním 75 žáků, pouze 1 žák
neprospěl. Tři žáci měli sníženou známku z chování. Bylo uděleno 53 pochval.
Ředitelkou školy je Irena Kudelová, zástupkyní ředitele Marie Riedlová. Obě dojíždějí
z Klimkovic. Kolektiv pedagogických pracovníků má 22 učitelů a 3 vychovatelky školní
družiny.)
Ve škole pracuje sekretářka na celý úvazek (Marie Hurníková) a školnice (Jana
Čápová) se sedmi uklízečkami.
Při ZŠ pracuje rada rodičů s předsedkyní Ivonou Cindlerovou.
Z významnějších akcí byla oslava 400.výročí narození J.A.Komenského a 40.výročí
otevření nové školy. Škola připravila pásmo z historie Polanky a školy v Polance s nejstaršími
lidovými písněmi z Polanky.
V tomto roce se dokončovala výměna oken v nové škole a omítání.
O prázdninách proběhly ve školní družině dva turnusy pobytu mentálně a tělesně
postižených dětí z Ostravy.
Ve školní jídelně při ZŠ je vedoucí Marie Charvátová (nar.1945), vedoucí kuchařkou
Ludmila Tvrzová. Celkem zde pracuje 5 kuchařek a pomocných kuchařek. Obědy se vaří pro
260 dětí a 55 školských pracovníků. Letos se také rozšířil počet cizích strávníků, jichž bylo
53.
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Základní umělecká škola:
Od 1.ledna 1992 nastoupila na ZUŠ nová ředitelka školy Jitka Malíková (nar. 1950)
z Ostravy. Vystřídala tak ve funkci Moniku Neuwirthovou z Polanky, která zůstala na škole
jako učitelka. Od 1.9. nastoupila do funkce zástupce ředitele Mgr. Ludmila Stará (nar. 1958).
Škola je nadále v budově staré školy na ul. 1.května 330. V celém přízemí, které bylo
pro školu adaptováno (koncertní sál, rozdělení velké místnosti na menší učebny se zvukovou
izolací, sociální zařízení atd.).
Na ZUŠ pracuje celkem 10 učitelů a 7 externistů. Škola má též pobočky v Krásném
Poli a ve Vřesině. Má 256 žáků a to v oborech hudebním, tanečním a výtvarném. Ten začal
letos pracovat pod vedením výtvarnice Jitřenky Srovnalové z Polanky.
Žáci a učitelé školy pořádají předehrávky, vystoupení a koncerty pro rodiče i pro
veřejnost.
V budově staré školy se opět pořádají kursy angličtiny a němčiny pro děti, mládež a
dospělé.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna:
je nadále umístěna v areálu kina, vedoucí zůstává Bohunka Juchelková. Půjčuje se
dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Knihovnu navštěvuje celkem 481 čtenářů, z toho
mládeže do 14 let 223, dospělých čtenářů je 258. Knihovna má 13119 svazků. V letošním
roce bylo 24.450 výpůjček a počet návštěv činil 5.660.
Knihovna spolupracuje se základní školou, s níž uspořádala celkem 16 akcí, z toho 4
besedy a 12 knihovnických lekcí. V březnu byl uspořádán Den čtenářů – mimořádný půjčovní
den, kdy se půjčovalo zdarma.
Kino:
Po převzetí do správy obecním zastupitelstvem v Polance pokračuje ve své činnosti.
Promítá se dvakrát týdně. Správcem kina je Zdeněk Vavroš, bytem Řezáčova ul. 893. Kino
má další 4 pracovníky.
V roce 1992 bylo celkem 242 představení, které shlédlo 10.804 diváků. Průměrně
připadá na jedno představení cca 45 diváků. Hrubá tržba činila 110.336 Kčs.
Zdeněk Vavroš zajišťuje atraktivní filmy všech světových produkcí. Programy jsou
pravidelně zveřejňovány v místním rozhlase i v Polanském zpravodaji. Konala se také řada
představení pro školy v Polance.

Spolky:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH):
Měl v roce 1992 celkem 113 členů, z toho 82 mužů a 31 žen. Ke změnám ve vedení
sboru nedošlo. Starostou sboru zůstává Milan Šuléř, jeho náměstkem František Sojka.
Velitelem sboru je Stanislav Výtisk. Další funkce: zbrojíř – Milan Vavroš (od r.1989),
vzdělavatel – Miloš Janča (od r.1990), vedoucí žen Lenka Nedělová (od r. 1990, před ní
Marie Jančová).
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Sbor zasahoval v r.1992 celkem šestkrát, z toho čtyřikrát v Polance (čerpání vody ze
sklepa, čerpání nafty ze strouhy, požár v rod. domku, požár palet u nákupního střediska),
dvakrát při požárech mimo Polanku (v Klimkovicích, v Radvanicích).
Kulturní akce hasičů byly obdobné jako v předcházejícím období (zájezdy, oslavy
svátku žen, zahradní slavnosti, soutěže aj.).
Dechová hudba:
Měla v r.1992 průměrně 29 členů, převážně z Polanky, ale i z okolí (Klimkovice,
Poruba, Svinov, Ostrava).
Na výroční schůzi 19.10. 1992 došlo ke změnám ve vedení této kapely. Ze zdravotních
důvodů se vzdal funkce kapelníka Vladimír Figala, který ji zastával plných 34 let (od r.1958),
tedy nejdéle v historii hudby v Polance. Novým kapelníkem byl zvolen Jiří Adamec
(nar.1963), jeho zástupcem Jiří Němec (nar.1937). Uměleckým vedoucím (dirigentem)
zůstává Mgr. Jaroslav Král.
Zkoušky souboru probíhaly každé pondělí v malém sále u kina. Pravidelným cvičením
se hudba udržuje na úrovni. Pořádá koncerty (krmášový, jarmark v Klimkovicích, Cecilský
večer, vánoční koncert), vystoupila na přehlídce šesti dechových hudeb v Klimkovicích
(28.6.), hrála na Husových oslavách v Polance, prvomájový budíček a májových veselicích
fotbalistů a házenkářů, vyhrávala tradičně Josefům a Annám. Hrávala také často na pohřbech
(pohřební průvody od obřadní síně na hřbitov nebo na křižovatku při pohřbu do krematoria,
též při pohřbech z kostlů), při některých životních jubileích občanů a hudebníků, při vsypu na
vsypové loučce aj.
Od prosince 1992 se stal zřizovatelem hudby místní obvodní úřad v Polance.
Na kultuře se významným způsobem podílí ZUŠ (viz.Školy a přehled kulturních akcí).
Písničkáři:
Měli obdobnou činnost jako v loňském roce. V tomto roce měli 41 vystoupení
v Polance a hlavně v okolí.
Junáci a Skautky:
Středisku Junáka byl navrácen statut 6. Střediska Junáka. Počet oddílů zůstal
zachován. Byla provedena změna ve vedení střediska a dívčího oddílu. Vedoucím střediska se
stal Jan Cindler, nar. 1955 a dívčí oddíl vede Marie Zdrálková. Letos byla vybudována vlastní
táborová základna ve Vlčovicích. V ní bylo také 50 skautů z Dánska.
Kluby důchodců:
Pracují obdobně jako v předcházejících letech.
Zahrádkáři:
Mají 157 členů. Předsedou je stále ing. Miloš Kubica.
Letos instalovali v červnu výstavku růží a trvalek (vedoucí Šárka Struhalová)
v místnostech obecního úřadu. Na podzim připravili výstavku podzimních květin. U
spolkového domku na Malostranské ulici pořádali smažení vaječiny. 1.července uspořádali
výlet na Štramberk. 10.-11.října byla výstava ovoce, zeleniny a podzimních květin v sále
ZUŠ. Organizace zprostředkovává nákup semen, cibulovin a cibule.
Dále v Polance pracují rybáři, myslivci, Pionýr a kynologové.

10/15

1992

15. TĚLOVÝCHOVA
TJ Sokol:
Má v tomto roce 558 členů. Vyvíjí svou činnost nadále v areálu Dělnického domu a
v areálu hřiště u nové školy.
K dosavadním dvěma odborům a čtyřem oddílům (ZRTV, turistika, házená, kopaná,
odbíjená a šachy) přibyl letos oddíl stolního tenisu, který vede p. Hajko z dolní Polanky.
Oddíl pracuje při základní škole. Je oddílem mládeže. Trénuje v tělocvičně ve staré škole
v Polance. Dne 12.12. uspořádal oddíl vánoční turnaj žáků a žákyň v tělocvičně staré školy.
V házené sestupuje A mužstvo ze 2. ligy do divize.
Oddíl odbíjené je nejmladším oddílem, působí teprve několik let. Má k dispozici dvě
antuková hřiště v areálu Dělnického domu, šatnu a klubovnu. Muži odbíjené postoupili letos
do krajského přeboru.
Oddíl kopané letos slaví 60.výročí svého vzniku – v roce 1932 vznikl SK Polanka
(Sportovní klub). Hlavní oslavy proběhly v sobotu 27.6. na hřišti u nové školy, kde hlavní
atrakcí bylo utkání domácího A mužstva Polanky s ligovým výběrem Baníku Ostrava.
Výsledek byl 2:5, branky za Polanku dali Kozelský a Jiří Mika.
A mužstvo se neudrželo v divizi, sestupuje do krajského přeboru.
Složení výboru TJ Sokol se nemění, má 19 členů, předsedou je Vladislav Dobeš,
místopředsedou Josef David.
TJ Sokol pořádal stejně jako v předcházejících letech společenský ples, jeden ples
házenkářů a pochování basy ( obnovená tradice od r.1990), dětský den na začátku června na
hřišti u Dělnického domu, turnaje házené a odbíjené, házenkáři tradiční turnaj generací
1.května a jednotlivé oddíly pořádaly zájezdy svých družstev.

TJ Sokol (ČOS):
V tomto roce obnovuje svou činnost původní Sokol jako součást Československé obce
sokolské – ČOS. Jeho principy jsou vyjádřeny v jednom z hesel – „Ve zdravém těle – zdravý
duch“.
Vzniká tak v Polance jiný Sokol, který se neoznačuje jako „tělovýchovná jednota“, ale
„tělocvičná jednota“ Sokol s označením ČOS. Článek o tom vyšel v Polanském zpravodaji
10/92 v říjnu 1992. O probouzení se Sokola napsal článek v Polanském fóru v lednu 1992
Vítězslav Sýkora, v 3. čísle téhož časopisu informuje o přípravném výboru, který organizuje
vzpomínkový večer o životě a činnosti ČOS.
Část členské základny dosavadního Sokola (převážně starších) přešla do Sokola –
ČOS. Členská základna má kolem 30 členů.
Iniciátory a zakládajícími členy byli Jiřina Dobešová, Vítězslav Sýkora, Libuše
Sýkorová, Josef Bílý, Věra Karásková, Jaroslav Surý, Jaroslav Silber a Emilie Kavalová.
Činnost TJ začala dnem 24.6.1992, kdy TJ byla zaregistrována u ČOS (České obce sokolské).
Starostou se stal Vítězslav Sýkora, nar. 1921, místostarostou Josef Bílý, nar. 1914,
jednatelem Emilie Kavalová a pokladníkem Jaroslav Silber. Pěstuje se základní tělesná
výchova v tělocvičně školy i na hřišti.
V listopadu byla na Sokolské louce vysazena Sletová lípa.
V roce 1992 byl tělocvičné jednotě Sokol – ČOS vrácen původní sokolský prapor,
který jako vzácná památka byl po celou dobu opatrován u Josefa Davida, nar.1927, bytem ul.
1.května 314.
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Jednota Československého Orla:
Pokračuje ve své činnosti. Dosavadní čtyřčlenný výbor byl rozšířen o sestru Marii
Krejčí.
Organizuje pro členy turistiku a vycházky. Společně s Lidovou stranou v Polance nad
Odrou pořádal Orel večírek v myslivecké chatě na Janovské ulici.

Jezdecký oddíl:
Pracuje podle dohody s vedením Družstva vlastníků. Má kolem 20 členů, kteří pečují
asi o 10 koní, převážně jezdeckých. Vedoucím JO je Zdeněk Ivančin.

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Obvodní zdravotní středisko na ul. 1.května 545 zajišťuje lékařské služby občanům ve
stejném rozsahu a se stejným personálem jako v loňském roce.
Obvodní lékaři a sestry:
MUDr. Zdeněk Strakoš, sestra Jarmila Štulová
MUDr. Zdeněk Baran, sestra Renata Petrušková
MUDr. Hana Nencková, sestra Božena Moravcová
Také odborná vyšetření se nadále provádějí většinou na staré (někdy i nové)
poliklinice v Ostravě – Porubě a dále v ostravských nemocnicích, nejčastěji na Fifejdách, kam
Polanka po stránce lékařské péče patří.

ČSČK:
Organizace pracuje obdobně jako v loňském roce. Letos má rovněž 165 členů.
Předsedou místní organizace ČSČK je opět Miroslav Berger. Výbor organizace se schází
převážně v soukromí členů, protože nemá prostředky na nájemné místností.
O prázdninách se konal letní rekondiční tábor pro děti s vadným držením těla a navíc
jeden turnus pro děti mentálně postižené ze zvláštních škol a dětských domovů v Ostravě a
okolí. Tábor se konal již podruhé. Vedly jej členky ČSČK Ludmila Dluhošová a Věra
Tomášková. Byl umístěn ve školní družině při ZŠ, spolupráci poskytl i jezdecký oddíl
v Polance.

Místní úřad vyzývá v Polanském zpravodaji občany, aby přispěli do nadace proti
rakovině, kterou založila radioterapeutická klinika v Paskově. Obvodní úřad přispěl částkou 5
tisíc korun.
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17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Při obvodním úřadě pracuje sociální a zdravotní komise, její předsedkyní je Leonie
Adámková. V tomto roce bylo na úřadě zřízeno sociální oddělení, které vede Zdeňka
Svobodová.
V náplni práce má péči o staré a zdravotně postižené občany, o občany pod hranicí
životního minima, péče o mladé rodiny s dětmi, péče o rodiny v krizi (prošetřování situace)
apod. V roce 1992 bylo na sociální zabezpečení vyplaceno asi 352 tisíc Kčs.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická:
Farářem je nadále P. Jaroslav Bárta. K podstatným změnám nedošlo. Letos byl
proveden nátěr železného plotu kolem kostela a provedena oprava farního plotu.
Letos uplynulo 100 let od položení základního kamene ke stavbě chrámu sv. Anny
v Polance. Výročí bylo spojeno s udělením sv. biřmování (neděle 26.7.1992). Biřmoval
světící biskup Msgr. Josef Hrdlička z Olomouce. Biřmovanců bylo 36, účastnilo se ho 8 kněží
a také starosta Polanky Přemysl Kaspřík, který biskupa v kostele přivítal jménem celé naší
obce.
V roce 1992 bylo provedeno 12 církevních křtů, 6 sňatků a 13 pohřbů.
V noci ze 16. a 17.dubna 1992 se vloupal neznámý pachatel do farní budovy, rozbil
okno, dveře a poškodil sochu Božského Srdce Ježíšova.

Církev československá husitská:
Farářem je nadále Milan Gebčinský ze Staré Bělé. K podstatným změnám v činnosti
církve nedošlo.
Zvláštností na Husově sboru je mimo jiné zvonek ve věžičce sboru, který pochází ze
zámecké kaple sv. Michala v Polance.Církvi československé husitské jej věnoval majitel
zámku p. Doležel po zrušení kaple. Zvonek má průměr 28 cm a byl ulit roku 1733. Na zvonku
je nápis: GOSS MICH KASBAR KOERBER IN BRESZLAU ANNO 1733. (Překlad: ulil
mne Kašpar Koerber ve Vratislavi r. 1733).
V letošním roce zařídil jeho funkčnost na elektrický pohon varhaník Ing. Pavel Král.
Letos byla v obci po mnoha letech obnovena tradice pálení hranice na památku Mistra
Jana Husa. Slavnost se konala v neděli 5.července. V 18 h byla krátká pobožnost v Husově
sboru, pak průvod s dechovou hudbou po ul. J. Krejčího a L. Janáčka k pískovně. Účast byla
asi 200 – 300 občanů. Projev měl farář M. Gebčinský.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Vzhledem k nedobré bezpečnostní situaci v naší obci jsou vyzýváni mladí a schopní
muži, aby se přihlásili do řad městské policie, která se na území Ostravy již formuje.
Dosud se nepodařilo docílit funkčnosti policejní stanice PČR.
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20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zastupitelstvo schválilo 16.3. Zásady pro zpracování Regulačního plánu obvodu,
v němž se mimo jiné uvádí zachování vesnického charakteru naší obce, zachování a chránění
přírodních výtvorů Poodří a zejména chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří, přemístění
objektů ZD ze středu obce (bývalý zámek), výstavbu kanalizace (pokračování, dokončení),
zahájení plynofikace obce, řešení vytěženého prostoru pískovny na skládku inertních nebo
tuhých domovních odpadů atd.

21. POČASÍ
Letos bylo mimořádné sucho v červenci a v srpnu. Od června více nezapršelo, tráva
téměř zmizela. V srpnu byla tropická vedra: od 3. do 10.srpna dosahovala teplota 33 až 34°C.
Průtrž mračen nastala 23. srpna. I koncem srpna jsou vedra a sucho, např. 29.srpna bylo 36°C
ve stínu. Od 1.září nastalo prudké ochlazení a déšť. První mráz byl 4. Října (-4°C), sníh
s deštěm 18.října.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
01.01.
07.01.
14.01.
16.01.
23.01.
11.02.
12.03.
22.03.
24.03.
28.03.
29.03.
09.04.
24.04.
01.05.
07.05.
12.05.
13.05.
17.05.
5.-6.6.
20.06.
26.06.

Nastoupila nová ředitelka ZUŠ Jitka Malíková
Vražda Heleny Ulmannové na dolní Polance
ZŠ vybavena prvním kopírovacím strojem
V sále kina koncert 35 členného souboru tamburašů ze Studénky
Na Malostranské ul. se klade kanalizace velkého průměru (páteřní kanalizace)
Na Polančici poblíž úřadu odklon toku, budování páteřní kanalizace
Začala oprava schodiště u vstupu do nové školy
Vsyp 4 uren na vsypové loučce na hřbitově
40.výročí otevření nové školy, Den otevřených dveří (15-17 h), pořad „Komenský a
Polanka“ (žáci, učitelé)
V ZUŠ koncert ke 400.výročí narození J. A. Komenského
Začíná letní čas
Vernisáž výstavy výtvarných prací amatérské malířky Pavly Hanasové, sál ZUŠ
Výroční členská schůze zahrádkářů
Májový budíček dechové hudby, akce fotbalistů na fotbalovém hřišti dopoledne, akce
házenkářů na hřišti u Dělnického domu odpoledne
Dopravní soutěž mladých cyklistů, městské kolo proběhlo už popáté na hřišti nové
školy
Koncert ZUŠ ke Dni matek v kině, malá účast
U nové školy městské kolo soutěže mladých zdravotníků (koná se každoročně)
V kostele sv. Anny varhanní koncert prof. Aleše Rybky
Volby do Federálního shromáždění a do České národní rady
Sraz padesátníků, ročník 1942, v sále Zemědělského družstva
V kinosále nové školy dvě besedy se žáky – starosta Přemysl Kaspřík a zástupce
starosty Štěpán Neuwirth
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26.06. Nad Polankou přeletěl horkovzdušný balón, přistál za Klimkovicemi. Startoval
z Černé louky v Ostravě, posádka byla pětičlenná
27.06. Oslava 60.let kopané, utkání SK Polanka – Baník Ostrava
28.06. Dechová hudba se zúčastnila přehlídky v Klimkovicích (6 hudeb, jedna z Polska)
03.07. Nad Zámeckou letělo odpoledne motorové rogallo
04.07. Na Husově sboru zvonil opět nově instalovaný zvonek z r. 1733
05.07. Husovy oslavy na konci ul. L. Janáčka, pořádala církev československá husitská, účast
asi 200 – 300 lidí. Dechová hudba, pálení hranice
24.07. Znovu vykradena prodejna potravin v nákupním středisku
26.07. Krmáš v Polance (neděle), koncert dechové hudby na chovatelské výstavě.
Biřmování v chrámu sv. Anny
28.07. Vrtulník záchranné lékařské služby přistál za kolotoči, úraz při dopravní nehodě –
Karel Vavroš
Červenec – na budově radnice se provádí generální oprava střechy
04.08. Po dlouhém období sucha bouřka a déšť
10.08. Teplota +35°C ve stínu, řada tropických dnů
14.09. Dlouholetý kapelník dechové hudby Vladimír Figala se po 34 letech vzdává pro
nemoc funkce kapelníka
04.10. Okresní výstava chovatelského spolku na zahradě U Dluhošů, hrála dechová hudba
07.10. V televizi jednání Václav Klaus – Vladimír Mečiar o rozdělení Československa od
1.ledna 1993
11.10. Vsyp na vsypové loučce na hřbitově
19.10. Zdražení poštovného, dopis z 1 Kčs na 3 Kčs, pohlednice z 0.50 Kčs na 2 Kčs.
Novým kapelníkem dechové hudby zvolen Jiří Adamec, zástupcem Jiří Němec,
dirigentem Jaroslav Král
07.11. Setkání šedesátníků, ročník 1932 v malém sále u kina. Přijel i Dr. Jaromír Hurník z
Kanady
13.11. Výkopy pro nové telefonní kabely na ul. J. Krejčího, Janovská, Za podjezdem, B.
Smetany, rozšiřování telefonní sítě.
18.11. Na Janové vražda Oldřicha Dluhoše (65) let Miroslavem Bestou (17 let)
19.11. V sále kina přednáška o zločinech komunismu, účast jen 19 osob. Pořádala ODS.
21.11. Cecilský večer v kině – koncert dechové hudby na počest sv. Cecilie, patronky
hudebníků. Pak posezení pří dechovce v malém sále.
03.12. Ruší se prodej v nákupním středisku
09.12. Vernisáž výstavy obrazů Romana Kalety v nové škole
16.12. Vánoční koncert žáků ZUŠ ve staré škole
25.12. V Husově sboru provedeno pásmo 14 koled, děti (Pavel Král aj.)
26.12. Vánoční koncert dechové hudby v kině, velká návštěvnost
31.12. Poslední den České a Slovenské Federativní republiky

23.RŮZNÉ
-

Dnem 31. Prosince 1992 končí Česká a Slovenská Federativní Republika
Probíhá kupónová privatizace (celostátně)
V čs. televizi uveden pořad o dálnici D 47 (26.2.) v němž vystoupil také starosta Polanky
Přemysl Kaspřík
Akce ke 400. Výročí narození J.A.Komenského. Též 40. výročí otevření nové školy
Opět zaveden letní čas (29.3. – konec září)
Poprvé se slaví jako Den vítězství 8.květen (dosud vždy 9.5.)
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Konaly se volby do Federálního shromáždění a České národní rady
Oslava 60 let kopané v Polance (27.června)
Byl několikrát vykraden obchod v nákupním středisku
V krematoriu v Ostravě pohřeb básníka Věnceslava Juřiny (61 let), který měl vztah
k Polance a jezdíval sem mezi přátele poezie (22.10.)
Pohřby občanů se konají nejen ze smuteční obřadní síně, ale i z kostelů (sv. Anny, Husův
sbor)
Byly po mnoha letech vydány pohlednice Polanky, barevné. Od 1.7. 1992 byl zrušen
Okresní úřad Ostrava. Jeho funkci bude zastávat Magistrát města Ostravy.
Nakladatelství ENTRI v Havířově vydalo v r. 1991 knihu Štěpána Neuwirtha (zástupce
starosty) Srna z Olšového mlází
Provedena sbírka šatstva a obuvi pro trpící z Evropy, Asie a Afriky (Katolická charita)

