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2.KRONIKA, KRONIKÁŘ
Kronikář Mgr. Jaroslav Král, ustanovený v roce 1994, dopisuje zpětně události obvodu
od roku 1991, aby bylo zachyceno celé období činnosti místního úřadu od r. 1991.

3. POPIS OBVODU
Obvod byl popsán v r. 1991 a 1992 a podrobnosti jsou uváděny v jednotlivých
kapitolách kroniky.
Celkově možno říci, že Polanka má bohatý politický a veřejný život, dlouholeté
kulturní tradice, na které navazuje i současná kulturní činnost, na dobré úrovni je školství i
tělovýchova. Každoročně se zlepšuje vzhled obce, kromě nové výstavby se provádějí úpravy
rodinných domků, jejich nadstavba nebo rozšíření, zlepšují se služby, občané pečují o životní
prostředí. Na druhé straně se stále často objevují projevy vandalismu zejména po tanečních
diskotékách (v bývalé myslivně), na které jezdí díky dobrému spojení dosti hodně cizí
mládeže.
Poštovní úřad:
Sídlí nadále v budově místního úřadu č.1 na ul. 1.května, vedoucí je Ludmila
Chmelařová.
V tomto roce se změnil název poštovního úřadu. Po vzniku samostatné České
republiky má název: Česká pošta, dodávací i podávací pošta Ostrava 25. Má 11 stálých
zaměstnanců a občas 1 sílu na výpomoc. Pracovnice (ženy) pracují u přepážek (smíšená a
peněžní), dále jako doručovatelé smíšení a doručovatelé tisku, jedna spěšná pracovnice –
vypravuje odpolední poštu a doručuje telegramy.

4. OBYVATELSTVO
K 31.12.1993 měla Polanka 4.099 obyvatel, z toho dětí do 15 let 781 ( 415 chlapců,
266 děvčat), nad 15 let 3.318 občanů (1.632 mužů, 1686 žen).
Přírůstky: narozením 39 (20 chlapců, 19 děvčat), přistěhováním 135 (z jiných okresů
se přistěhovalo 35 osob).
Úbytky: úmrtím 40 osob (24 mužů, 16 žen), odstěhováním 80 osob. Přímo v Polance
zemřelo 13 občanů, ostatní (27) zemřeli v nemocnicích.
V Polance bylo v r. 1993 uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho na místním obvodním
úřadě 15 sňatků místních občanů a dva sňatky občanů cizích (nebydlících v Polance), dále
byly 2 sňatky uzavřeny v římskokatolickém kostele (nyní je nutné uzavírat sňatky jen na
úřadech).
Při místním úřadě pracuje Aktiv pro občanské záležitosti (APOZ), který spolupracuje
s matrikářkou Libuší Šindelkovou. APOZ tvoří 7 žen – dobrovolných pracovnic: Miroslava
Červeňová, Marie Jančová, Emilie Kavalová, Jarmila Kupková, Marie Mihulová, Helena
Pyrdeková, Alena Kubičinová. Členky aktivu navštěvují starší občany u příležitosti jejich
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životních jubileí 80, 85, 90 let a u starších každým rokem s předáním dárkového balíčku a
kytičky. Aktiv spolupracuje s místní radnicí na přípravě setkání jubilantů (70 a 75 let) jednou
ročně, zpravidla v říjnu u Friedlů s malým pohoštěním a kulturním vystoupením souboru
Písničkáři. Tyto akce se konají pravidelně od r. 1991.
V roce 1993 bylo provedeno sedmkrát vítání novorozeňat. Ze 39 narozených dětí se
jich zúčastnilo 34. Při vítání v obřadní síni v Polance vystupují děti z místní mateřské školy
pod vedením svých učitelek.
Obyvatelstvo podle národnosti:
V Polance dlouhodobě žije obyvatelstvo téměř výhradně české národnosti. Národnost však
není místním úřadem evidována.
Rodiny slovenské, které se sem v průběhu výstavby přistěhovaly, se adaptovaly a
hovoří většinou českým jazykem. Při vyřizování žádostí o občanství v České republice (po
1.lednu 1993) žádalo v Polance 130 občanů Polanky, ale nebyli to výhradně občané slovenské
národnosti, protože šlo např. o občany, kteří měli místo narození na Slovensku, ale pak na
Slovensku nežili. Z ostatních národností zde žijí 2 Poláci. Tyto údaje rovněž nejsou evidovány
v místě (jsou vedeni na cizinecké policii a pasové policii).
Rómské obyvatelstvo v Polance od šedesátých let nežije (tehdy bydlela rómská rodina
v zámku).
Mimořádné události:
26.04. se oběsil v lese na dolní Polance Štěpán Pachuta, nar.18.8.1944, nezaměstnaný technik
z Ostravy –Výškovic.
19.11. zemřel podchlazením Vlastimil Missig, nar. 10.3.1928, svobodný z Polanky,
Malostranská 140.
29.12. se oběsil v lese u Odry Jaroslav Kužílek, nar. 19.10.1958, nezaměstnaný zámečník
z Ostravy-Výškovic

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany:
Nadále zde působí politické strany: Občanská demokratická strana v čele
s Vladimírem Novotným, Komunistická strana Čech a Moravy na Janové a v Polance řízená
kolektivním výborem a Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová s předsedou
místní organizace Aloisem Neisarem v čele. V tomto roce byla v Polance založena nová
politická organizace České strany sociálně demokratické (ČSSD), jejímž předsedou se stal
ing. Václav Kortus.
Úřad městského obvodu:
Usiluje o vytvoření koncepce činností a zahajuje velké investice. Největší akce je
zahájení výstavby 1. etapy plynofikace a regulační stanice plynu. Na tuto akci si vzal městský
obvod v Polance půjčku 6 milionů Kč. První etapa plynofikace představuje částku 5,6 mil.
Kč.
Od 1.ledna 1993 vstupují v platnost nové daňové zákony, správcem (výběrčím) již
není místní úřad, ale Finanční úřad Ostrava 3 v Porubě, ul. 17.listopadu 1123.
Funkci starosty nadále vykonává Přemysl Kaspřík (nar. 1950), tajemnicí je Eliška
Rädischová (nar. 1940). Zástupcem starosty (neplacená funkce) je Štěpán Neuwirth (nar.
1944).
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Na místním úřadě pracuje 8 pracovnic (oddělení finanční, matrika a ohlašovna,
oddělení stavební, vnitřních věcí a sociální). Dále zde pracují v průměru tři zaměstnanci
údržby.
Budova místního úřadu na ul. 1.května č. 1 je již po rekonstrukci pěkně upravena a
upravuje se okolí budovy úřadu.
Polanka žije bohatým kulturním životem, o čemž opět svědčí řada koncertů v ZUŠ,
v obou kostelích, v kině apod. O Vánocích byla provedena známá Česká vánoční mše Jakuba
Jana Ryby a to koncertně v Husově sboru a při půlnoční mši svaté v římskokatolickém
kostele. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole o kultuře.
Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou dále vydává Polanský zpravodaj, který je
tištěn na cyklostylu a distribuován do všech domácností. Letos vyšlo 5 čísel (č. 15 – 19).
Konaly se též výstavy. Zvláště významnou byla výstava o historii Polanky v říjnu
1993, která měla u občanů velký ohlas. O realizaci historicky první výstavy tohoto druhu se
zasloužili především PhDr. Sv. Černín, starosta obce a školská a kulturní komise. Sbor
dobrovolných hasičů v Polance oslavil 100.výročí svého založení.
V tomto roce po vzniku samostatné České republiky se také provádí vyřizování
žádostí o státní občanství na zdejší matrice.
Po rok a půl trvajícím úsilí se letos podařilo zrealizovat snahu o udělení znaku našeho
obvodu. Hlavní zásluhu na této akci má osobně starosta obvodu Přemysl Kaspřík, který se
v této záležitosti výrazně angažoval. Historický okamžik udělení znaku se uskutečnil 24.záři
1993, kdy primátor města Ostravy z ověření Rady města předal na slavnostním zasedání
desky s listinou, kde je náš znak vyobrazen a takto popsán:
„V modrém štítě je anděl ve stříbrném šatě se zlatými vlasy, držící v pravici dvě
červené růže se zlatými semeníky na jednom zeleném stonku a v levici zlaté váhy“.
Archanděl Michael, který je na znaku vyobrazen, byl původně na pečetích Horní a
Dolní Polanky (r. 1722 a 1788). Jemu byla zasvěcena zámecká kaple (r. 1663). Keř růží,
z pečetí Dolní Polanky, byl přenesen do nového znaku v podobě dvou růží a vyměněn za meč
v rukou archandělů. Dvě růže symbolizují spojení obou, do té doby samostatných Polanek (r.
1850).
Barvami našeho obvodu se stávají barva modrá (vody rybníků a řeky Odry) a barva
bílá (symbol čistoty a pořádku).
Současně s tímto znakem byl navržen prapor našeho obvodu, kdy na modrý podklad
byl přenesen obraz znaku. Rubová strana praporu je tvořena dvěma pruhy, z nichž horní je
bílý a dolní modrý. Pan starosta Kaspřík v Polanském zpravodaji č. 18 děkuje všem, kteří se
na tvorbě znaku podíleli – např. ředitel Zemského archivu v Opavě PhDr. Müller, ředitel
Archivu města Ostravy PhDr. Barcuch a PhDr. Svatomír Černín – náš občan, ale především
naší občance – grafičce paní Jitřence Srovnalové, která po mnoha konzultacích a úpravách
návrh znaku a praporu graficky ztvárnila do dnešní definitivní podoby. (Jitřenka Srovnalová
bydlí v Polance, ul. 1.května 110).

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Na rok 1993 byl plánován rozpočet ve výši 9,33 mil. Kč včetně zůstatku z loňského
roku 3,36 mil.Kč.
Z toho vlastní příjmy 8,03 mil. Kč a účelové dotace z městského rozpočtu 1,30 mil.Kč.

1993
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Největší investice (nad 100 tisíc Kč) byly:
Rekonstrukce zdravotního střediska
Parkoviště u zdrav. Střediska včetně místní komunikace
Úpravy před budovou úřadu městského obvodu
Podlaha v tělocvičně nové školy (umělý povrch)
Sanace zdiva budovy ÚMOb
Plynofikace – 1.etapa – část

490
370
450
130
110
5600

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

Výsledky hospodaření za rok 1993
Příjmy
Výdaje
Přebytek

16.638 tis.Kč
15.660 tis.Kč
978 tis.Kč

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Stav je stejný jako v předcházejících dvou letech.
Zemědělské družstvo (ZD) Polanka změnilo od 1.1. 1993 svůj název na Družstvo
vlastníků (viz. kapitola Zemědělství).
Spotřební družstvo Budoucnost již pronajalo nedávno vybudované nákupní středisko
(křižovatka ulic 1.května a Janovská) soukromým podnikatelům (viz. Služby a obchod). Má
ještě tři prodejny: na Zámecké, na ul. Hraničky a na dolní Polance.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Byla dokončena transformace ZD v Polance. Od 25. Ledna 1993 vzniká Družstvo
vlastníků (DV) v Polance. V DV jsou jiné majetkové vztahy, které jsou dány různou výší
majetkových podílů v družstvu (vložená půda, majetek, zvířata, odpracovaná léta v družstvu
apod.). Není již rovnost hlasů členů družstva. Počet hlasů, podíl na dividendách apod. Závisí
na výši podílů. V DV však pracují i zaměstnanci bez majetkových podílů jako námezdní
pracovníci.
Počet zaměstnanců družstva se snížil asi na polovinu při zachování původního rozsahu
výroby.
Ke dni vzniku Družstva vlastníků Polanka má družstvo 413 členů s různou výši
členských vkladů a tomu odpovídajícímu počtu hlasů. Ze 136 zaměstnanců je 107 členy DV.
Družstvo nevlastní žádnou půdu, veškerá užívaná půda je najímána od soukromých vlastníků
(členů i nečlenů), pozemkového fondu a obecního úřadu. K 31.12.1993 užívalo družstvo
1.161 ha půdy, z toho 970 ha orné půdy a 134 ha luk a pastvin. Jde o půdu na katastru
Polanky, kromě toho na farmě v Horní Suché bylo dalších 140 ha, později jen 40 ha půdy
v pronájmu na deset let. Zhruba 57 % veškeré půdy činí půda členů. Za každý ha půdy
zaplatilo družstvo daň v průměrné výši 367,-Kč. V roce 1993 došlo k diferenciaci výše
nájemného v závislosti na délce nájmu, družstvo zvýhodňuje dlouhodobé pronájmy půdy.
Např. u desetiletého nájmu činí nájem 800 Kč/ha plus zemědělská daň.
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Struktura výroby nedoznala výraznějších změn. K nosným odvětvím patří i nadále
živočišná výroby, která je ustálena, snaží se plně využít vybudovanou ustájovací kapacitu,
dovednost pracovníků a genofond zvířat. Významným krokem ke zlepšení ekonomiky výroby
mléka bylo přebudování bývalých odchoven mladého dobytka na volné ustájení dojnic
s centrální dojírnou. Chov prasat se rozrostl o farmu v Horní Suché. DV se snaží udržet stavy
hospodářských zvířat, zvyšovat produktivitu práce a snižovat náklady. Spolupracuje
s mlékárnou Kunín, která je odběratelem DV.
V rostlinné výrobě tvoří 35 % výroba pícnin, 46 % výroba obilovin, převážně pro
vlastní výrobnu krmných směsí. Na zbývajících plochách se pěstují tržní plodiny – řepka,
cukrová řepa a mák. Bylo upuštěno od pěstování zeleniny. Skladové kapacity byly využity
pro obchodní činnost v spolupráci s firmou JANÝZ (areál dílen a skladu). Dochází
k postupné obměně strojního parku. Důležitou úlohu má i nadále přidružená výroby, hlavně
kovovýroba. Družstvo podniká i na úsecích obchodu a finalizace zemědělských produktů.
Vedení DV:
Družstvo řídí představenstvo, které je nejvyšším orgánem. Má 9 členů. Předsedou
představenstva je ing. Jan Rädisch, nar. 1962. Místopředsedou představenstva je ing. Miloš
Sýkora.
Představenstvo jmenuje výkonného ředitele, jímž je ing. Leoš Černík, nar. 1953.
Poprvé v historii družstva se vyplácejí dividendy z výsledků hospodaření.
V prostorách budovy Družstva vlastníků na ul. K vydralinám začal letos pracovat zubní lékař
MUDr. Karel Zezula.

9. SLUŽBY A OBCHOD
V nákupním středisku v dolním podlaží byla 3.května otevřena prodejna SMIT –
průmyslové zboží a velkoobchod se střešními krytinami (tzv. americký šindel).
Byla otevřena prodejna levné obuvi PEMA (M. Dluhošová, ul. 1.května), nová
prodejna textilu BETEX v areálu Družstva vlastníků na ul. K vydralinám, nová prodejna
Roubíček na ul. A.Letenské (elektro, železářství a domácí potřeby). Firma LOKO ATELIER
provozuje pískovnu (prodej písku, ukládání inertního materiálu). Byla otevřena prodejna
Atlas na ul. 1.května 297 (potraviny, obuv, zmrzlina) s večerním prodejem. U zámku je firma
FERROMAT – prodejna železa (Rudolf Teichmann). Vzniklo nové květinářství Lenka (J.
Abrlová, dolní Polanka).
Nově byla vybudována provozovna holičství Hanka (ul. Za humny) – Hana Sýkorová,
sklenářství Jana Mihalková na ul. Za podjezdem, a některé další služby. Na ulici Za humny
vzniká pila a závod na zpracování dřeva – firma VITOM – ing. Drahomír Kubica.
Pohřební služby jsou prováděny beze změn. V posledních letech se stále více
objevují pohřby bez smutečního obřadu, v Polance jen v malé míře. V roce 1993 bylo jen 5
pohřbů bez obřadu (Miroslav Freisler, Jarmila Zátopková, Stanislav Koliba, Josef Hurník,
Josef Friedrich). Katolických pohřbů bylo 11, v církvi čsl.- husitské 6 pohřbů, občanských
(necírkevních) 11 pohřbů.
Kuriózní situace nastala při pohřbu Adolfa Bohdy (84 let) dne 14.května, kdy po pitvě
došlo v nemocnici k záměně mrtvol a k obřadu byl dovezen jiný zesnulý. Vše bylo napraveno,
jen obřad se poněkud zdržel.
Při obřadech v obřadní síni hrává nejčastěji hudební trio Mg. Jaroslav Král – housle,
ing. Pavel Král – harmonium (v tomto roce začal hrát na vlastní přenosné varhany a klávesové
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nástroje zn.Yamaha), Zdeněk Dybal – violoncello, ing. Milan chovanec – zpěv. Při
katolických pohřbech zpívaly 4 zpěvačky (Svinov, Polanka).
Katolické pohřby prováděl většinou P. Jaroslav Bárta, čsl.-husitské farář ze Staré Bělé
Milan Gebčinský, při občanských pohřbech byl nejčastěji řečníkem Jan Gelnar z Janové.

10. DOPRAVA
Je v podstatě stejná jako v předcházejících letech. Československé státní dráhy (ČSD)
byly po rozdělení republiky přejmenovány na České dráhy (ČD). Byl rozšířen počet osobních
vlaků, které zastavují ve stanici Polanka nad Odrou, takže v tomto roce zde zastavují vlaky,
které mají odjezd:
ve směru do Svinova – Bohumína – 4.41
5.33 6.29 7.15 8.32 12.50 14.29
15.06 16.17 21.03 22.57 hod.
ve směru do Přerova: 5.14 6.55 11.59 13.14 13.56 15.13 17.07 21.56 23.11
hodin.
Cena obyčejného jízdného do Svinova a Ostravy-hlavní nádraží je 2 Kč, do Vítkovic nebo
Studénky 4 Kč.
Jízdné autobusem do Svinova nebo Poruby nebo Krásného Pole (přímou linkou) činí
pro dospělé 5 Kč, pro děti 2 Kč.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Byla realizována rekonstrukce zdravotního střediska a u téhož objektu vybudováno
parkoviště a rozšířena příjezdová komunikace. Rovněž byly vybudovány komunikace
k rodinným domkům č. 1070, 1075 a 1076 na ul. Hraničky (u Dělnického domu). Postaven
zahradní domek v zahradě mateřské školy, Prodloužen vodovod k domkům č. 745 a 753 (u
polního rybníka).
Před budovou úřadu upraveno okolí včetně sadových úprav. Zvlhlé zdivo budovy
úřadu podrobeno sanaci. Zahájen výsadba v prostoru bývalého drážního tělesa od budovy ZŠ
směrem na Přemyšov. Suché stromy na pozemcích obce byly skáceny, proveden potřebný
ořez větví.
Obec vykoupila pozemek u hřbitova pro vybudování parkoviště.
Na bývalém fotbalovém hřišti za zdravotním střediskem došlo k demolici staré
dřevěné budovy.
Byla zahájena výstavba 1.etapy plynofikace a regulační stanice plynu (72 přípojek
k rodinným domkům v oblasti Zámecké).
Byly dokončovány práce na 3.etapě kanalizace a rovněž byly zahájeny práce na
projektu 2.etapy plynofikace.
Firma TELECOM dokončuje rekonstrukci telefonní sítě v obci včetně zprovoznění
nové digitální ústředny s kapacitou 230 nových telefonních stanic.

12. DOMY A BYTY
Celkem má Polanka 1177 popisných čísel. V roce 1993 byl kolaudován jeden nový
rodinný dům. Převažují rodinné domky se zahradami.
Některé byty patří místnímu úřadu (č.818 – 4 byty, zdravotnické středisko – 3 byty,
hasičská zbrojnice – 1 byt, mateřská škola – 1 byt).
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Domy a byty jsou téměř všechny vybaveny vodovodem, všechny jsou elekterifikovány
a vybaveny elektrickými spotřebiči. Téměř v každé domácnosti je televizor, převažují
televizory barevné, jen ojediněle ještě televizor černobílý.
Domy a byty se neustále modernizují a vybavují, starší domky se adaptují většinou na
dvoupodlažní, mění se v nich okna a dveře a nakonec se provádí nová fasáda, někdy už i se
zateplením. Vzhled obce se tak neustále zlepšuje. V letošním roce bylo vydáno 1 povolení
k demolici ( č. 21, ul. U rybníčku, občan Strakoš).
Domy jsou většinou vytápěny pevnými palivy, zejména uhelnými kaly, koksem,
dřívím, ojediněle naftou. Začíná se zavádět i elektrické vytápění, ale vzhledem k nedostatečné
kapacitě stávajících transformátorů je tento způsob omezován. Plynem se zatím ještě
v Polance netopí.
K vaření se používá kromě elektřiny ve značné míře propan-butan, který je rozvážen a
prodáván v ocelových lahvích na čtyřech místech v Polance ve dvoutýdenních intervalech.

13. ŠKOLY
Mateřská škola:
na Malostranské ulici č.124 pracuje nadále pod vedením ředitelky Pavly Nevímové. Ve
školním roce 1992/93 nastoupilo celkem 120 dětí a od 1.ledna 1993 došlo k rozšíření počtu
oddělení ze čtyř na šest. Proto také stoupl počet pedagogických pracovníků z osmi na deset
(včetně ředitelky školy). V jídelně mateřské školy pracuje jedna vedoucí (Jana Sojková) a 4
kuchařky. Dále zde pracuje pět správních zaměstnanců.
Činnost učitelek a dětí je obdobná jako v předcházejících letech. Učitelky řadu let úzce
spolupracují s učitelkami prvních tříd, s předškolními dětmi konají návštěvy v 1. třídách.
Základní škola:
K 30.červnu 1993 měla škola 385 žáků, z toho 211 chlapců a 174 dívek. Stavy žáků
každoročně klesají, protože jednak nastupují populačně slabé ročníky, jednak v průběhu
školní docházky stále více žáků přechází do jiných základních škol se speciálním zaměřením
(rozšířená výuka jazyků, sportovní třídy, zaměření na přírodní vědy apod.) nebo do gymnázií,
církevních gymnázií apod.
V každém ročníku jsou dvě třídy, tedy škola má 16 tříd. Ve školní družině jsou 2
vychovatelky. Celkem je 25 pedagogických pracovníků a 12 správních zaměstnanců
(uklízečky, kuchařky), v zimním období 3 topiči.
Na konci školního roku 1992/93 prospělo 67 žáků s vyznamenáním, neprospívajících
žáků nebylo. Sníženou známku z chování nedostal nikdo, bylo uděleno 58 pochval.
V květnu byla provedena školní akademie „Jednou budem dál“. Pro žáky 8. tříd byla
poprvé uspořádána taneční výchova. Uskutečnil se historicky první výměnný pobyt šesti žáků
školy v Anglii a anglických dětí z Wrexhamu v Polance nad Odrou. O prázdninách byly opět
dva turnusy pobytu retardovaných a zdravotně postižených dětí ve ŠD.
V září nastoupilo do školy 373 dětí, z toho 207 chlapců a 166 dívek. Ředitelkou školy
je nadále Irena Kudelová, její zástupkyní je Marie Riedlová.
Školní jídelna u základní školy má stále 6 pracovnic a připravovala obědy pro 230 žáků
školy, 40 školských pracovníků a 51 ostatních občanů. O prázdninách připravovala celodenní
stravu pro děti letního rekondičního tábora Českého červeného kříže.
Vedoucí jídelny je Marie Charvátová.
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Základní umělecká škola:
Měla v červnu 1993 celkem 348 žáků. V hudebním oboru bylo 214 žáků, v tanečním
101, ve výtvarném 16 žáků. Pobočky školy jsou v Krásném Poli a ve Vřesině.
Škola uspořádala celkem 43 kulturních vystoupení pro rodiče a veřejnost
(předehrávky, koncerty žáků a učitelů apod.).
V tomto roce oslavila škola 35 let svého trvání slavnostním koncertem učitelů (škola
vznikla v r. 1958 v Krásném Poli).
Ředitelkou školy je Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr. Ludmila Stará.
V budově staré školy jsou opět pořádány jazykové kursy pro veřejnost ( angličtina, němčina)
s týmiž lektory.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna:
Je stále v areálu kina. Nastala změna ve funkci vedoucí knihovny. Po Bohunce
Juchelkové se od 1.července 1993 stává novou vedoucí Milada Horáčková, nar. 1937 (dojíždí
z Poruby).
Půjčuje se stále dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Knihovna má celkem 491
čtenářů, z toho mládeže 232, dospělých 259. Půjčuje se beletrie i naučná literatura a kolem 20
druhů časopisů. Knihovna má celkem 12.697 svazků. Letos bylo 24.663 výpůjček a 5.767
návštěv. V jednom návštěvním dnu bývá v knihovně průměrně 60 – 80 čtenářů.
V březnu je opět uskutečnil Den čtenářů, kdy se mimořádně půjčovalo zdarma. Konají
se nadále akce se školou. Proběhlo celkem 17 akcí, z toho 2 besedy a 15 knihovnických lekcí.
Místní radnice poskytuje na nákup nových knih finanční dotaci ve výši 15 tisíc Kč.
Kino:
Je nadále v provozu jako v minulém roce. Vedoucím zůstává Zdeněk Vavroš. Hrává se
zpravidla třikrát týdně po 2 představení. Počet návštěvníků kina v r. 1993 byl 9.096, konalo se
265 představení, průměrná návštěvnost 34 osob. Tržby v tomto roce byly 151.105 Kč. Dvě
představení byla pro školu, dvakrát v měsíci bylo promítání pro mateřskou školu.
Spolky:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH):
oslavil letos 100.výročí svého založení (1893). Akce proběhla ve dnech 12.-13.června.
V sobotu 12.6. proběhla soutěž požárních družstev z okolních obcí a slavnostní schůze, večer
byla zábava v Dělnickém domě. Přijeli i hosté z družebního sboru hasičů ve Zliechově na
Slovensku. V neděli 13.6. pak byla slavnost na hřišti u Dělnického domu, kde hrála dechová
hudba, proběhla ukázka hasičské techniky, požárního útoku, na hřišti přistál vrtulník lékařské
záchranné služby aj. Oslav 100.výročí založení se zúčastnil i starosta Polanky Přemysl
Kaspřík a starosta Zliechova Anton Múdry.
Letos navštívili hasiči z Polanky družební obec Zliechov, kde požárníci slavili
70.výročí založení hasičského sboru. Ostatní akce byly obdobné jako v minulých letech.
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V hlavních funkcích nedošlo ke změně. Hasičský sbor má celkem 110 členů, z toho 79
mužů a 31 žen.
Při mimořádných událostech zasahoval sbor celkem sedmkrát, z toho třikrát v Polance
(vznícené saze v komíně, bytové zařízení v rod. domku, zatopený sklep) a třikrát mimo
Polanku (Heřmanice, Vřesina, Šilheřovice – u posledních dvou požár lesního porostu). Jeden
požární poplach se ukázal jako planý (prý hořelo obilí ve Svinově).
Dechová hudba:
měla v roce 1993 v průměru kolem 27 stálých členů. Kapelníkem je Jiří Adamec
(nar.1937), dirigentem Jaroslav Král (nar. 1932).
Soubor zkouší jednou týdně v malém sále u Friedlů (u kina), zkoušky trvají 2 – 3
hodiny. Kromě pohřbů a dalších občanských obřadů pořádala hudba koncerty (krmášový na
zahradě u Dluhošů, Cecilský večer, koncert na přehlídce dechových hudeb v Klimkovicích
20.června), hrála prvomájový budíček, vyhrávala tradičně Josefům a Annám k jejich svátku.
Zajímavou akcí bylo natáčení televizního seriálu Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka, v němž
naše dechová hudba v počtu 19 členů představovala sokolskou hudbu v roce 1938 a v seriálu
hrála části dvou sokolských pochodů. Natáčelo se 15.července na hřišti TJ Hlubina v Ostravě
(režie Otakar Kosek, kamera Ivo Popek). Hudebníci se setkali s některými herci ze seriálu –
s Markem Vašutem, Stanislavem Třískou, Tomášem Jirmanem aj. Marek Vašut kapelu
vyfotografoval a pak poslal negativy, takže zůstala zajímavá upomínka na natáčení.
Letos začala dechová hudba účinkovat i na pohřbech v okolí – ve Staré Bělé,
v Proskovicích, v Krmelíně, v Krásném Poli.
Zkoušky měla i malá dechovka, začala se organizovat občasná posezení při dechovce
v malém sále u kina. Malá dechovka hrála také na oslavách 100.výročí založení hasičů.
Hudba opět hrála při vsypu na vsypové loučce 26.9., na vernisáži historických fotografií ve
Svinově aj.
V závěru roku se hráči orchestru podíleli na provedení známé České vánoční mše
Jakuba Jana Ryby: 10.prosince koncertně v Husově sboru v Polance a 24.12. na půlnoční mši
v kostele sv. Anny. Dirigoval Miloslav Szott, celkem účinkovalo 11 členů kapely.
Na kultuře v Polance se opět podílela významným způsobem místní Základní
umělecká škola (viz. Školy), dále soubor „Písničkáři“ a příležitostně též folkové skupiny,
které pořádaly v Dělnickém domě své Session.
Kluby důchodců:
Klub zdravotně postižených důchodců má kolem 60 členů. Jeho předsedkyní je
Miroslava Červeňová, nar. 1933, bývalá učitelka, bytem ul. H. Salichové 651. Klub se schází
jednou měsíčně ve školní jídelně ZŠ. Pořádá přednášky, besedy, zájezdy, výstavky, členové
sbírají léčivé rostliny. Klub také organizuje návštěvy svých členů – vozíčkářů a členů
bezmocných. Tento klub byl vyhodnocen jako nejlepší v regionu.
Klub ostatních důchodců se schází rovněž jednou měsíčně a to v malém sále u Friedlů.
Klub vedou Marie Dedková, Drahomíra Chocholatá a Marie Wojnarová.
Obdobně se scházejí kluby důchodců při Družstvu vlastníků a při Základní škole
v Polance a Klub důchodců z Janové.
Junáci a skautky:
Pracují dále pod vedením Jana Cindlera. Počet členů se stabilizoval. Dívčí kmen má
členů,
chlapecký rovněž 30, old-skautů je 9. Letní tábor byl opět uspořádán ve Vlčovicích.
30
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Zahrádkáři:
Pracují v místní organizaci Českého zahrádkářského svazu. Jejich předsedou je ing.
Miloš Kubica.

Chovatelé:
Pracují v organizaci Svazu chovatelů drobného zvířectva. Mají svoji klubovnu na
zahradě u hostince U Dluhošů. V čele výboru je předseda Radomír Urbaník, nar. 1929.
Každoročně pořádají v červenci výstavu drobného zvířectva u příležitosti pouti
v Polance. Druhá výstava v říjnu byla celookresní (okres Ostrava).
V Polance dále pracují organizace rybářů, myslivců, kynologů a Pionýr.
V tomto roce došlo dle nového zákona k transformaci mysliveckého sdružení. Vzniká
tzv. Honební společenstvo, kde výkon myslivosti vykonává místní myslivecká organizace,
která výrazně zmenšila svůj počet členů a současně z důvodů vysokých provozních nákladů
prodala svou mysliveckou chatu soukromé firmě. Výtěžek z tohoto prodeje byl rozdělen mezi
jednotlivé členy mysliveckého sdružení.

15. TĚLOVÝCHOVA
Tělovýchovná jednota Sokol:
Má v r.1993 384 členů. Hlavní příčinou úbytku členů je vyčlenění oddílu kopané z TJ
Sokol (osamostatnění jako SK Polanka), částečně i přechod některých členů do TJ Sokol –
ČOS.
Výbor TJ Sokol je v podstatě beze změn, od tohoto roku má 17 členů, předsedou
zůstává Vladislav Dobeš. Ve funkci místopředsedy došlo ke změně. Josef David, nar. 1927,
který vykonával funkci místopředsedy v letech 1988 – 1993 (předtím byl řadu let předsedou
TJ Sokol v Polance) se vzdává funkce. Místopředsedkyní TJ se stává Božena Návratová, nar.
1951.
Odbor ZRTV (základní a rekreační těl. výchova) nese nový název – Asociace Sport
pro všechny (ASPV). Koná pravidelná cvičení – cvičební hodiny v Dělnickém domě,
v zimním období po dobu plesové sezóny v tělocvičně Základní školy (tuto praxi provádějí i
oddíly TJ na základě dohody mezi TJ a ředitelstvím školy řadu let). ASPV má tyto složky:
mladší ženy, žačky, muži, starší ženy.
Odbor turistiky nadále koná turistické akce a vycházky do přírody. Jeho předsedou je
nyní ing. Ladislav Prášek, nar. 1934.
Oddíl kopané se od tohoto roku vyčlenil z TJ Sokol, osamostatnil se pod názvem
„Fotbalový klub SK Polanka“ (podle původního názvu SK – sportovní klub z roku 1932).
Oddíl házené pracuje nyní pod vedením Jiřího Dybala, nar. 1967
Oddíl odbíjené (volejbalu) hodnotí sezónu 1992/93 jako snad vůbec nejúspěšnější
v dosavadní historii. Jednotlivá družstva se v posledních letech probojovávala stále do vyšších
soutěží. V ročníku 1993/94 budou družstva mužů A, dorostenek a dorostenců pokračovat
v oblastní soutěži, v městských soutěžích nastoupí muži B, žačky a žáci. Oddíl vyvíjí činnost
v areálu Dělnického domu.
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Tělovýchovná jednota Sokol nadále pořádá plesy, pochování basy, dětský den, turnaje
apod. jako v minulých letech.
V sále Dělnického domu se konají i plesy jiných společenských organizací a spolků.

Tělocvičná jednota Sokol – ČOS:
Této jednotě byla vrácena bývalá Sokolská louka vedle rybníka pod zámkem na
základě dohody s TJ Sokol Polanka.
TJ má 35 členů (jen dospělých). Starostou zůstává Vítězslav Sýkora, místostarosta
Josef Bílý v tomto roce zemřel. Novým místostarostou se stal Vratislav Kubica, pokladníkem
Libuše Sýkorová.
Provádí se nácvik prostných pro skladbu „Věrná garda“ pro starší cvičence jako
příprava na XII. Všesokolský slet. Nacvičuje 18 sester. Nácvik vedou Jiřina Dobešová a
Danuše Kupčíková.

Jednota Československého orla:
Vyvíjí podobnou činnost jako v r. 1991 a 1992. Opět byl pořádán večírek ve
spolupráci s Lidovou stranou v kulturním zařízení Družstva vlastníků v Polance. Byl
uspořádán turnaj žáků ve stolním tenise v tělocvičně v budově staré školy.
Probíhá jednání o restituci orelského majetku.
Žáci Orla se úspěšně zúčastňují recitačních soutěží.

Jezdecký oddíl:
Provádí svou činnost za bývalým zámkem, kde jsou konírny. Jezdeckých koní je
kolem deseti, zhruba polovina koní patří Družstvu vlastníků, členové JO je ošetřují podle
dohody JO a DV. Pořádají se závody v areálu jezdeckého oddílu – tzv. Cena Anny (na sv.
Annu, kolem 26.7.) a podzimní závody. Předsedou jezdeckého oddílu je nadále Zdeněk
Ivančin.
Fotbalový klub SK Polanka:
se od 1.ledna 1993 vyčlenil z TJ Sokol a stal se samostatným sportovním kubem. Sídlí
v areálu hřiště u nově školy, které má v trvalém užívání a v budově fotbalových šaten, kde je
sociální zařízení, sprchy a klubovny, dále ke hřišti patří vstupní brána a tribuna.
Činnost FK SK Polanka řídí třináctičlenný výbor. Předsedou klubu se stal od 1.1.1993
RSDr. Luděk Kunc, nar. 1940. Ten byl v této funkci přesně rok, protože začátkem ledna 1994
náhle zemřel.
Místopředsedou je ing. Jaromír Gelnar, jednatelem Zdeněk Planka ml., hospodářem
Arnošt Řehulka. Trenérem mužů byl Václav Dresler z Poruby, u dorostu Jiří Beliančin, žáky
trénovali Zdeněk Planka ml., Jiří Bugaj, Karel Žižka a Josef Tomášek.
A mužstvo letos sestoupilo z župního přeboru do I. A třídy, B mužstvo hraje městský
přebor, dorostenci župní soutěž, stejně jako žáci.
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16. ZDRAVOTNICTVÍ
Obvodní lékaři MUDr. Zdeněk Strakoš, MUDr. Zdeněk Baran a MUDr. Hana
Nencková ordinují nadále ve zdravotním středisku na ul. 1.května 545 se svými zdravotními
sestrami.
Všichni tři se stali od 1.května 1993 privátními lékaři. Pro zlepšení zdravotnických
služeb provedla místní radnice v dubnu 1993 stavební úpravy všech tří ordinací včetně zubní
laboratoře. Vybavení interiéru a technické vybavení si zajišťovali lékaři na své náklady.
Pacienti jsou přijímáni v hezčím a modernějším prostředí.

ČSČK:
Byl od tohoto roku přejmenován na Český červený kříž (ČČK) – po rozdělení
Československa. Není již organizací, ale spolkem. V letošním roce má 160 členů. Řídí je
nikoli výbor jako doposud, ale představenstvo. Je to celkem 11 funkcionářů. Kromě předsedy
spolku ČČK Miroslava Bergra patří k nejaktivnějším místopředsedkyně Věra Tomášková,
pokladní Marie Šťastná, kulturní referent Miluše Starečková, Jiřina Figalová.
Spolek ČČK podpořil iniciativu místní radnice k zakoupení budovy č.p.476 v areálu
bývalé cihelny pro zařízení domu s pečovatelskou službou.
Dobrovolné dárcovství krve již spolek delší dobu neprovádí, to se organizuje většinou
přes lékaře a propagaci na závodech, u nás v zemědělském družstvu.
Občan z Janové Václav Gelnar získal zlatou Janského plaketu jako dobrovolný dárce
krve.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociální zabezpečení bylo letos věnováno přibližně 400 tisíc Kč. O sociální věci se
stará sociální a zdravotní komise, vedená Leonií Adámkovou, vedoucí sociálního oddělení
místního úřadu je Zdeňka Svobodová. Ta se stará o zdravotně postižené občany, o doporučení
do Domova důchodců, o občany pod hranicí životního minima (jednorázová i opakovaná
finanční výpomoc), zastupuje nezletilé děti, při trestné činnosti nezletilých se účastní každého
výslechu na policii a je přítomna při soudních jednáních.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická:
V roce 1993 provedeno 14 církevních křtů, 2 sňatky a 14 pohřbů. Farářem je nadále
P.Jaroslav Bárta.
Prováděl se inženýrsko-geologický průzkum před opravou kostela. Městský úřad
obvodu Polanka přispěl na tento průzkum částkou 30.000 Kč, jinak údržbu provádí farní úřad
v Polance z vlastních prostředků.
Průměrná návštěvnost bohoslužeb v neděli je kolem 170 věřících, o svátcích
vystoupila až na 400 věřících.
24.prosince byla na „půlnoční“ mši sv. provedena Česká vánoční mše J.J.Ryby.
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Církev československá husitská:
V září 1993 zemřel obětavý údržbář Husova sboru Josef Bílý (nar. 1914), který má
nemalé zásluhy na vzorném stavu Husova sboru, ale také na jiných církevních stavbách. Proto
byl oblíben i u římskokatolických kněží v okolí.
V tomto roce bylo provedeno 6 církevních pohřbů a dva křty. Hlavními církevními
svátky jsou Vánoce a Velikonoce, i letos bylo provedeno shromáždění k uctění památky
Mistra Jana Husa s průvodem od pomníku padlým k pískovně, kde byla zapálena hranice.
Hrála dechová hudba . O Janu Husovi hovořil farář Milan Gebčinský. Shromáždění se konalo
5.července za účasti asi 200 občanů.
V Husově sboru byla 10.prosince koncertně provedena Česká vánoční mše J.J.Ryby
(viz. Kultura a osvěta) za velké účasti občanů (přes 200). Plný sbor byl také 3.6. při koncertu
Ženského komorního sboru Františka Háby.
O Vánocích byly na kůru provedeny 4 části Marhulovy mše.
Zvonek na Husově sboru byl vybaven automatikou, takže od 7.března 1993 vyzvání
každé poledne.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Přetrvává problém bezpečnosti a nočního klidu, kdy nejvíce ruší mládež, která se vrací
z diskoték. Je registrováno množství drobných i větších krádeží na polích a rybnících.
Přibývají černé skládky.
Činnost České policie nebyla v obci úspěšná, úřad přistoupil k jednání s městskou
policií. Svinovská stanice bude částečně zajišťovat bezpečnost v Polance u příležitosti
diskoték a podobných akcí.
Strážníkům byla poskytnuta služebna České policie v budově bývalé mateřské školy č.
863 na ul. 1.května jako „příležitostná stanice městské policie“. Časem bude zřízena stanice
stálé služby.
Část jízdní policie ze Staré Bělé bude provádět kontroly v CHKO Poodří a při
kampaních v polnostech našeho katastru.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Polanka je jedním ze tří obvodů (Lhotka, Hošťálkovice, Polanka), kde se bude
ověřovat nový způsob separace domovních odpadů. Každá domácnost obdržela tři druhy
barevně odlišených plastových pytlíků pro sklo, papír a nebezpečné odpady. Odváží se každé
první pondělí v měsíci.
Také u hřbitova se separuje odpad na rostlinný odpad (do kontejneru) a ostatní odpad
do popelnice (sklo, kelímky, vosk). Na zasedání zastupitelstva 23.9. 1993 byl odmítnut návrh
trasy dálnice D 47 středem katastru Polanky (přes obydlenou část), skládky ve Svinově (u
Janové) a zastupitelstvo nesouhlasilo s vedením rychlodráhy přes jižní část území.

15/16

1993

21.POČASÍ
Ještě 28.března napadlo 15 cm sněhu, ale už 22.dubna vystoupila teplota na 22°C.
V květnu byla vedra – až 26°C. 27.května silně pršelo, 11.července byla vichřice. 4.srpna bylo
32°C ve stínu. V listopadu byly mrazy – 20.11. bylo -9°C.

21. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
01.01. První den České republiky
05.01. V Praze zemřel Milan Salich, hudební skladatel, syn akademické malířky a
spisovatelky Heleny Salichové, ve věku 65 let
10.01. V kostele sv. Anny koncert smíšeného pěveckého sboru JKS Klimkovice, dirigent
Antonín Hub
26.01. Česká televize vysílá přímý přenos z volby prvního českého prezidenta republiky,
zvolen Václav Havel
18.02. Pohřeb nejstaršího občana Polanky Evžena Tomáška, 98 let, ul. L.Janáčka 870
10.03. Vrcholí chřipková epidemie
16.03. V sále kina schůze občanů k 1.etapě plynofikace (příprava akce) v oblasti Zámecké
27.03. V sále kina koncert mládežnického dechového souboru Jistebník, dirigent Jirí Halata,
jen kolem 40 posluchačů
01.05. Budíček dechové hudby, odpoledne májová akce na fotbalovém hřišti
03.05. Otevření prodejny průmyslového zboží v nákupním středisku, firma SMIT
06.05. Školní akademie, dopoledne pro žáky, večer pro veřejnost, režie Věra Tomášková,
učitelka ZŠ
19.05. Výroční členská schůze zahrádkářů s kulturní vložkou, malý sál u kina
27.05. Koncert absolventů ZUŠ v sále ve staré škole
01.06. Dětský den na hřišti u Dělnického domu (zpěvačka Tanya, Pepa Štraichl aj.)
03.06. Koncert Ženského komorního sboru Františka Háby v Husově sboru, v televizi pak
12.6. pořad o zájezdu tohoto sboru do Japonska – Arigato, Japonsko
13.06. Hasičská slavnost ke 100.výročí založení hasičského sboru, na hřišti u Dělnického
domu, též hosté ze Zliechova
14.06. Česká televize vysílá šot z oslav 100.výročí založení hasičského sboru v Polance
20.06. Přehlídka pěti dechových hudeb v Klimkovicích, mezi nimi též dechová hudba z
Polanky
01.07. Na ulici Heleny Salichové se provádí výkop pro potrubí zemního plynu (zahájení
plynofikace Polanky)
05.07. Shromáždění k uctění památky M. Jana Husa, průvod, pálení hranice u pískovny, ul.
L.Janáčka
15.07. Natáčení televizního seriálu „Nanebevzetí Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy“ na
hřišti TJ Hlubina, spoluúčinkovala též dechová hudba z Polanky v sokolských krojích
25.07. Krmáš v Polance, koncert dechové hudby, výstava drobného zvířectva
24.09. Předán znak Polanky nad Odrou na zasedání Rady města Ostravy
26.09. Vsyp na vsypové loučce na hřbitově
10.10. Výkop pro plynové potrubí na ulici B.Smetany
11.10. Na křižovatce ul. H. Salichové, Prostřední a J.Šámala výkop pro plynové potrubí,
autobus jezdí jen po ul. 1.května
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22.10. Vernisáž výstavy „Historie Polanky nad Odrou“, zahájil starosta P.Kaspřík ve staré
škole (ZUŠ)
28.10. Vernisáž výstavy obrazů Aleše Kalivody v sále ZUŠ
27.11. Cecilský večer v sále kina, dechová hudba z Polanky
10.12. Česká vánoční mše J.J.Ryby provedena koncertně v Husově sboru, dirigoval Miloslav
Szott, varhany Pavel Král. Abor chrámu sv. Anny. Sóla: Simona Pěčková, Ludmila
Stará, Jan Gelnar a Jan Raida
24.12. Půlnoční vše v kostele sv. Anny, provedena Rybova mše jako 10.12.

23. RŮZNÉ
-

Plynofikace Polanka (1.etapa) začala 23.dubna 1993 na Zámecké
Od 1.ledna žijeme v novém státě – Česká republika (rozdělení federace – ČSFR)
Prováděla se výměna bankovek za kolkované (100, 500, 1000 – únor)
Oslavy 100 let od založení Hasičského sboru
Proběhla výstava „Historie Polanky nad Odrou“ v sále ZUŠ (říjen)
Provedena známá Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby v prosinci
Provádělo se potvrzování státního občanství České republiky do občanských průkazů
Šest dětí základní školy navštívilo Velkou Británii. Zorganizoval Dr. John Marek,
poslanec Dolní sněmovny, syn naší občanky paní Klouzalové
Vzteklina – veterinář vyhlásil náš obvod za ohnisko vztekliny
Průběžně se opět prováděla charitativní sbírka šatstva a obuvi pro humanitární účely
(Katolická charita)

