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2.KRONIKA, KRONIKÁŘ
Kronikářem obvodu Polanka nad Odrou byl potvrzen Mgr. Jaroslav Král,
nar.14.2.1932, bytem Polanka nad Odrou, ul. B.Smetany 454. (Usnesení obvodní rady dne
20.ledna 1994)
Životopis kronikáře je uveden v zápise za rok 1991, protože přislíbil psát kroniku
zpětně od obnovení činnosti místního úřadu, to je od roku 1991.
Letopiseckou komisi ve složení PhDr. Svatomír Černín, PhDr. Eduard Stanovský a Přemysl
Kaspřík schválilo zastupitelstvo Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou v říjnu 1994.
Úkolem komise je spolupracovat s kronikářem obce, Mgr. Jaroslavem Králem. První schůzka
letopisecké komise se konala 9.12.1994.
Letos uplynulo 570 let od první písemné zprávy o Polance. Ta byla zapsána 12.září
L.P. 1424, kdy Jan z Kravař a z Jičína nechal zapsat do Opavských zemských desek majetky
na vsi Polance (Polancze) své manželce Anežce, dceři knížete Přemka.
Článek s názvem „Velké výročí naší obce – Polance nad Odrou je 570 let“ zveřejnili
v Polanském zpravodaji v červnu 1994 PhDr. Svatomír Černín a starosta Přemysl Kaspřík.
V článku připomněli některá fakta a zajímavosti z historie obce.
Vzácná návštěva naší obce se uskutečnila 5.ledna 1994, kdy zde byl hostem předseda
Parlamentu České republiky Milan Uhde. Ve zcela zaplněném sále kina setrval Milan Uhde
více než hodinu a půl v neformální besedě s občany. V závěru setkání se pak zapsal do
Pamětní knihy obce Polanky nad Odrou. Starosta Přemysl Kaspřík mu pak předal otevřený
dopis k některým problémům obvodu. Text dopisu byl zveřejněn v Polanském zpravodaji
č.1/1994.
Porada obvodních kronikářů se konala 14.1. v Archivu města Ostravy v Přívoze, na
této poradě dostali kronikáři výtisk nové publikace Dějiny Ostravy, kde je také stručná
historie Polanky nad Odrou. Druhá porada kronikářů se konala 16.12.
Dohoda o pracovní činnosti s Mgr. Jaroslavem Králem pro práci kronikáře obvodu
Polanka nad Odrou byla uzavřena 1.2.1994.

3. POPIS OBVODU
Polanka nad Odrou je jedním ze 23 obvodů města Ostravy (v tomto roce se počet
městských obvodů rozšířil o Plesnou).
Plocha katastru je stále 17,24 km2, obvod 23,3 km, nejvýše položené místo 272 m nad
mořem, nejnižší místo 213 m nad mořem. K významným vodotečím patří řeka Odra, potok
Polančice a strouha Mlýnka. Rybníků je na katastru Polanky celkem 15 s celkovou plochou
68,9 ha. Je zde obhospodařováno bezmála 1250 ha půdy.
Na našem katastru se nachází chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří včetně
Národní přírodní rezervace „Polanská niva“.
V Polance nad Odrou jsou dvě kulturní památky (Smírčí kříž a socha sv. Jana
Nepomuckého), 1 katolický kostel, 1 Husův sbor, 2 kapličky, 5 dochovaných křížů, bysta
T.G.Masaryka, pomníky padlým v 1. a 2. světové válce, 1 obecní kaple, 1 obřadní smuteční
síň (bývalá Frankova kaple).
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V letošním roce byla z iniciativy starosty odborně restaurována barokní socha sv. Jana
Nepomuckého z r. 1747. Socha stojí na dolní Polance před tratí vlaku, u hlavní cesty na břehu
strouhy. Jde o jednu ze šesti soch tohoto druhu na území Ostravy. Restaurování provedli
bulharští odborníci – restaurátoři akademický sochař Bogdan Najdenov a akademický malíř
Cvetko Cvetkov. Náklad činil 45 tisíc Kč.
V rámci opravy byl pracovníky místní údržby přemístěn základ pod pomník do
bezpečnější vzdálenosti od silnice. Celý nápis na pískovcovém podstavce se pro silné zvětrání
nepodařilo rozluštit. Tato socha je evidována v rejstříku kulturních památek pod č.1651.
Občané byli o této akci informováni v Polanském zpravodaji v prosinci 1994 (článek
Přemysla Kaspříka, starosty).
Dosavadní ulice Krosnářova byla přejmenována na Leoše Janáčka (byla tak kolmo
prodloužena dosavadní ulice L. Janáčka).
Česká pošta, dodávací i podávací pošta Ostrava 25, dříve poštovní úřad v Polance, má
nadále sídlo v budově místního úřadu na ulici 1. Května č.1.
Po odchodu dosavadní vedoucí pošty Ludmily Chmelařové do důchodu se stala
vedoucí pošty slečna Lenka Michálková, nar. 1974, bytem Ostrava – Třebovice, Handzelova
5261. Začala pracovat na poště v Polance nad Odrou od listopadu 1994.
Protože byla zrušena spěšnostní služba, má pošta nyní jen 10 zaměstnanců, vlastně
pracovnic, protože zde pracují samé ženy.
Jednatelství České spořitelny na poště bylo zrušeno.

4. OBYVATELSTVO
K 31.12. 1994 má Polanka nad Odrou 4109 obyvatel, z toho 2051 mužů a 2058 žen.
Mládeže do 15 let je celkem 763, z toho 409 chlapců a 354 děvčat, nad 15 let je 3346 občanů,
z toho 1642 mužů a 1704 žen.
Přírustky: - narodilo se celkem 44 dětí, z toho 23 chlapců a 21 děvčat,
- přistěhovalo se 81 občanů.
Úbytky: - zemřelo 46 občanů, z toho 27 mužů a 19 žen, odstěhovalo se 60 občanů.
Ze 46zemřelých zemřelo 16 občanů v Polance, 30 mimo Polanku (v nemocnicích).
V Polance nad Odrou bylo v r. 1994 uzavřeno celkem 21 sňatků, z toho dva byly
uzavřeny v římskokatolickém kostele, jeden v Husově sboru (Církev československáhusitská), tři sňatky zde měli občané cizí (bydlící mimo Polanku).
Při místním úřadě nadále pracuje Aktiv pro občanské záležitosti (APOZ). Ten má
oproti loňskému roku jen 6 žen (bez Marie Jančové) a matrikářkou, kterou je Libuše
Šindelková.
V roce 1994 připravil APOZ 10 akcí (vítání nových občánků), ze 44 narozených dětí
se jich zúčastnilo 38. Nadále zde žije téměř výhradně české obyvatelstvo. Romové zde nežijí.
V průběhu roku 1994 měli možnost občané požádat na matrice ÚMOb o vyznačení
občanství ČR s potřebnými doklady. Občanství ČR je možno prokázat novým občanským
průkazem (kartičkou) nebo starším typem občanského průkazu s vyznačeným občanstvím ČR.
Nejstaršími občany Polanky nad Odrou byli v roce 1994:
Jenovefa Neuwirthová
97 let H. Malířové 616
Anastasie Polášková
94 let Prostřední 658
Valerie Gelnarová
93 let Sjednocení 74
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Albína Šajerová
Marie Neuwirthová
Josef Barvenčík
Žofie Stolková
Ludmila Válková
Štěpánka Theimerová
Anna Kalivodová
Pavlína Magerová
Anežka Němcová

92 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let

1994

Do polí 1004
H. Salichové 1057
Staniční 485
K pile 713
1.května 564
Za humny 175
Prostřední 737
Jana Nohy 855
Malostranská 128

Jména jubilantů (též 85, 80, 75, 70 let) jsou za každý měsíc zveřejňována v Polanském
zpravodaji.
Mimořádné události:
17.04. zahynul při dopravní nehodě na křižovatce ulic Bezručova a A.Letenské Martin Tichý,
17 let, ul. J.Seiferta 1034 (srážka motocyklu s osobním automobilem)
19.06. se oběsil Josef Michalčík, 71 let, Jiráskova 519 (Janová)
18.10. zahynul při služební cestě mladý autodopravce Martin Vozník (22 let) z Polanky nad
Odrou, ul. 1.května 112. Na kabinu jeho vozu se sesypal nezajištěný náklad cizího
řidiče v obci Býšť okres Pardubice. Vůz byl zcela zdemolován.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V Polance nadále působí čtyři politické strany: Občanská demokratická strana (ODS),
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL), Komunistická
strana Čech a Moravy (KSČM) a Česká strana sociálně demokratická (ČSSD).
Úřad městského obvodu (ÚMOb) Polanka nad Odrou:
Řídí záležitosti obvodu. Sídlí nadále v budově č. 1, které se dříve říkalo Obecní dům.
Zde se schází ke svým jednáním obvodní rada. Zastupitelstvo mělo do prosince 25 členů a 7
členů obvodní rady. V listopadu skončilo čtyřleté funkční období obvodního Zastupitelstva.
V roce 1994 se od ledna do listopadu konalo 5 zasedání obvodního Zastupitelstva ( 18.-22.
zasedání ve volebním období) a 10 schůzí obvodní Rady (43.-52.schůze).
Starostou obvodu byl i letos Přemysl Kaspřík, zástupcem starosty Štěpán Neuwirth,
tajemnicí Eliška Rädischová.
Rada městského obvodu v Polance nad Odrou pořádala letos 1.obecní ples, který se
konal 18.února 1994 ve společenském sále Družstva vlastníků, na kterém hrála taneční
skupina Roberta Dobeše.
20.dubna se uskutečnila v místním kině beseda o přípravě průchodu dálnice D 47 přes
Polanku, 28.dubna Hovory s občany. Na tomto setkání se sešlo pouze 24 občanů včetně
radních a náměstka primátora města Ostravy RNDr. Štědroně.
Oslava státního svátku 28.října se konala 26.10. v sále kina. Před zahájením
shromáždění byl položen věnec u pomníku T.G.Masaryka. S kulturním programem vystoupil
soubor Písničkáři, též děti ze ZŠ. Sál byl zaplněn asi ze tří čtvrtin.
Mimořádná schůze zastupitelstva obvodu se konala 18.srpna, na něm byl schválen
počet členů obvodního zastupitelstva pro příští volební období na 15.
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Závěrečné zasedání obvodního zastupitelstva se konalo 9.listopadu v sále kina.
Zúčastnilo se jej 21 členů zastupitelstva.
Počet pracovníků ÚMOb byl stanoven na 13, z toho 6 k výkonu prací dělnických
povolání. Od 15.3. byla na stavební úsek přijata Pavla Fikejsová. Zabezpečování různých
údržbářských prací je prováděno pracovníky dělnických povolání pod vedením Zdeňka
Kocura.
Obětavá, náročná a záslužná práce zastupitelstva přinesla mnoho užitečného pro život
občanů v našem obvodě. Výsledky nemohou snížit ani ojedinělé reakce občanů, kteří
nevybíravým způsobem znevažují činnost úřadu i komisí nebo formou anonymních podání
vyjadřují své názory.
Polanský zpravodaj:
Začal v tomto roce vycházet v nové, dokonalejší formě – tiskem ve formě novin. Od
ledna do prosince vyšlo celkem 9 čísel, prakticky měsíčně kromě února, července a září.
Vydává jej ÚMOb Polanka nad Odrou ve spolupráci s firmou Václav Žila – agentura
ARTHUR, Herodova 3, Ostrava 1, tiskne Harok – Šenov. Je zdarma distribuován do všech
domácností i podnikatelům, obsahuje též inzerci. Jeho grafická úroveň se výrazně zvýšila.
V listopadovém čísle 1994 je po jednotlivých letech zhodnoceno celé funkční období
1991 – 1994.

Komunální volby 1994
se uskutečnily ve dnech 18.-19.listopadu 1994. Místní volební komise měla 8 členů
s hlasem rozhodujícím a 1 členku s hlasem poradním.
S ohledem na počet voličů (3124) byly ustanoveny 4 volební okrsky a 4 volební
místnosti umístěné v budově místního úřadu, v malém sále kina, v budově šaten házenkářů u
Dělnického domu a v budově bývalé hasičské zbrojnice na Janové. Právo volit měl každý
občan, který dosáhl ve dnech voleb nejméně 18 let, má v obvodě Polanka nad Odrou trvalý
pobyt, je občanem ČR a nenastala u něho některá z překážek výkonu volebního práva (vazba,
výkon trestu odnětí svobody, zadržení, zbavení způsobilosti k právním úkonům).
Výsledky voleb 1994
Počet hlasů jednotlivých stran
Počet
voličů Účast % účasti
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
zapsaných
Janová
278 178
60,43
1161
308
751
198
Kino
862 650
75,40
4213
2028
1765
1238
Dělnický
982 680
69,96
4440
1647
1894
1588
dům
Úřad
1019 727
71,34
4806
2500
1444
1571
Celkem
3131 2225
71,06
14620
6483
5854
4595
Celkem v %
46,33
20,54
18,55
14,56
Okrsek

1994
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Zvolení členové nového zastupitelstva pro rok 1994 – 1998
Jméno
Volební strana Počet hlasů
Přemysl Kaspřík
ODS
1419
Ing. Radomír Rusek
ODS
1313
Alois Foltýn
ODS
1065
Ing. Drahomír Kubica
ODS
1054
Leonie Adámková
ODS
1022
Vladimír Novotný
ODS
995
Ing. Petr Prášek
ODS
908
Ing. Václav Kortus
ČSSD
662
Hana Planková
ČSSD
537
Jan Hrnčárek
ČSSD
508
Jaroslav Blahut
KSČM
575
Petr Andla
KSČM
569
Ing. Jindřich Witos
KSČM
499
Jan Fešar
KDU-ČSL
463
MUDr. Jarmila Stanovská KDU-ČSL
417

%
63,9
50,1
47,9
47,4
46,0
44,8
40,9
29,8
24,2
22,9
25,9
25,6
22,5
20,8
18,8

Na posledním zasedání zastupitelstva 9.listopadu bylo slavnostním bodem představení
praporu obvodu Polanka nad Odrou, jehož právo využívání současně se znakem obvodu bylo
uděleno primátorem města Ostravy na konci r. 1993.
Prapor a symboly na něm jsou dílem Vasilky Pistovčákové, žerď věnovala polanská
firma Božoň-Multidekor.
Volba nového zastupitelstva se konala 2.prosince 1994. Starostou byl opět zvolen
Přemysl Kaspřík (nar. 1950), zástupcem starosty Ing. Radomír Rusek (nar. 1954). Dalšími
radními byli zvoleni Vladimír Novotný, Jan Fešar a Alois Foltýn.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Zastupitelstvo schválilo v únoru rozpočet na rok 1994:
Příjmy – v tisících Kč
Daň z nemovitostí
1350
Daň z příjmu fyzických osob
2000
Místní poplatky (vstupné, hřbitov, psi, …)
275
Správní poplatky (matrika, stavební, …)
350
Pronájmy (byty, nebyt. prostory, pozemky)
290
Prodeje nemovitostí
750
Stravné ŠJ v MŠ a ZŠ
1000
Kino – vstupné
150
Nahodilé příjmy (pokuty, …)
60
Dary (sponzoři, …)
50
Přebytek z roku 1993
1000
Vlastní příjmy celkem
Účelové dotace z magistrátu
Ekomiliarda (upraveno rozh. Rady města)
Příjmy celkem

7275
1778
10300
19353

1994
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Výdaje – v tisících Kč
Vodní hospodářství (kanaliz., projekty)
Doprava (údržba míst.kom., doprav.znač….)
Školství (včetně plynofik.1,5 mil.)
Kultura
Vnitřní správa
Sociální věci
Místní hospodářství (hřbitov, zeleň, veř.osv.)
Výstavba (plynofikace)
Všeobecná pokladní správa (splátka úvěru …)
Výdaje celkem

2105
336
3796
356
2038
354
1538
6800
2030
19353

(rozpočet je vyrovnaný, ale bez rezervy)
Čerpání – největší investice (nad 100.000 Kč) v tisících Kč:
Dokončení 1.etapy plynofikace
8500
Kanalizace 1.etapy Klimkovice-Polanka
1700
Plynofikace kotelny ZŠ H.Salichové
1100
Plynofikace školní jídelny
200
Místní komunikace J.Krejčího (včetně kanalizace) 370
110
Místní komunikace část ul. A.Letenské
Odkup budovy bývalé cihelny (č.p.476) včetně
přilehlých pozemků
400

Výsledky hospodaření za rok 1994:
Příjmy
Výdaje
Přebytek

27539 tis.Kč
25588 tis.Kč
1951 tis.Kč

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Průmyslové podniky na katastru Polanky nad Odrou nadále nejsou. Situace je podobná
jako v letech 1991 – 93.
Družstvo vlastníků (dříve JZD, později ZD) je uvedeno v kapitole Zemědělství.
Spotřební družstvo Budoucnost Ostrava má v polance již jen dvě prodejny a to na
Zámecké (ul. H.Salichové) a na ul. Hraničky. Prodejna Pod kopcem (na dolní Polance) je již
soukromá.
V katastru Polanky nad Odrou se dále nachází již opuštěný areál vojenské posádky na
Janové, areál překladiště a prodeje štěrkopísku včetně skladu a prodeje paliv a také areál
bývalé pískovny, t.č. v majetku Vítkovic, a.s.
Báňský úřad v Ostravě musel rozhodnutím ze dne 29.6. 1994 činnost v pískovně
zastavit, protože nedošlo ani po mnoha jednáních k dohodě ve věci finanční náhrady (nájmu)
mezi našimi občany – vlastníky pozemků v bývalé pískovně a firmou LOKOATELIÉR, která
prováděla těžbu písku a zpětný zásyp vytěženého prostoru.
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Na katastru Polanky nad Odrou byly vybudovány čtyři čerpací stanice jodobromových
vod včetně cca 6 km výtlačného potrubí pro nové lázně v Klimkovicích-Hýlově.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Ve vedení družstva nenastaly změny. Družstvo vlastníků hospodaří na přibližně stejné
výměře půdy jako v loňském roce. Úbytek zemědělské půdy byl adekvátně nahrazen
pronájmem půdy v okolních obcích (Jistebník, Svinov, Poruba). Kolem 40 ha půdy je u
pronajaté farmy v Horní Suché.
Zemědělská výroba je bez podstatných změn, je zaměřena na výrobu zvířat i
zemědělských plodin.
Dividendy vyplácené poprvé v loňském roce, byly vypláceny i letos. V rámci restitucí
vydalo Družstvo vlastníků v r. 1994 objekt opravářských dílen a skladu restituentovi Dr.
Jaromíru Hurníkovi (t.č. bydlícího v Kanadě) k 31.12. 1994.
V tomto roce DV muselo přebudovat objekt skladu zeleniny (pod senážními věžemi)
na opravářskou dílnu a sklady a vybudovat novou čerpací stanici pohonných hmot.
DV stále hospodaří se ziskem, m.j. se zvýšilo nájemné. Dlouhodobé pronájmy nad 10
ha činí 1500 Kč / ha plus zemědělská daň.
DV má dvě střediska a několik menších objektů. Přehled o rozmístění objektů DV
v Polance n. O.:
• Hlavní středisko je na Osadě míru, ul. K vydralinám. Zde je správní budova se závodní
jídelnou a sálem, stáje živočišné výroby – dva kravíny, jeden teletník, dvě stáje pro chov
prasat - porodna a výkrmna, opravářský dílna, sušička krmiv a sušička s granulační
linkou, dva velkokapacitní mechanizované seníky, 3 sklady slámy, 1 sklad jaderných
krmiv, garáže a přístřešky pro mechanizaci, 8 senážních věží, 4 silážní žlaby, prodejna
Pomněnka (potraviny) a řeznictví s prodejem vlastních výrobků a jedna dílna přidružené
výroby.
• Středisko živočišné výroby na ulici Anny Letenské (za hřbitovem). Zde je chov skotu –
dojnic, chovných jalovic a výkrm skotu, dvě skladovací haly na slámu.
• Jednotlivými dalšími objekty jsou: výkrmna vepřů na ul. Za humny (poblíž zámku),
výkrmna drůbeže v bývalé odchovně býků v areálu zámku, budova bývalého zámku jako
sklad krmiv, výkrmna drůbeže na hor. Polance u Klimkovic (vedle obč. Vratislava
Kubici), zahradnictví U rybníčku (je pronajato Janě Skurkové).
Podíl soukromých zemědělců na zemědělské výrobě je poměrně malý, soukromě
hospodaří např. Adolf Franek č. 252, Antonín Prokop č.219, ing. Antonín Gelnar (pěstování
brambor a obilí) č.187, Jiří Válek č.602.
Koně (přes 10) chová Antonín Prokop, dále kolem 10 koní je chováno v objektu DV u
zámku podle dohody DV s jezdeckým oddílem.
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9. SLUŽBY A OBCHOD
Dům služeb na ulici Hraničky dosud nepatří obci. Dosavadní majitel – Státní podnik
bytového hospodářství – přistoupil zatím na pronájem. Celou budovu si tudíž pronajala místní
radnice. Nejdříve se nedařilo zajistit podnájem pro všechny prostory perspektivním
podnikatelům, v průběhu roku však zde již bylo holičství a kadeřnictví, Zlatotisk, k 1.květnu
právnické služby. Ke 30.dubnu skončila svůj pronájem firma PARIA, od 23.7. otevřela
útulnou a vkusně zařízenou kavárničku paní Miroslava Hořínková. Kavárna dostala název „U
Mirky“. Dům služeb se tak stal opět plně funkční.
V Polance nad Odrou se dokončuje nový lázeňský dům, který vzniká přestavbou
bývalé tzv. staré mateřské školy. Má být zprovozněn v průběhu příštího roku.
Potraviny se prodávají v prodejně U Jakuba (horní Polanka), v prodejně Pomněnka
(DV na Osadě míru) v nákupním středisku, v prodejnách Budoucnosti na Zámecké a na ul.
Hraničky, ve Večerce Atlas, v prodejně Pod kopcem na dolní Polance (paní Machů) a na
Janové. Také se prodávají v pekárně Forno (Zákoutí).
Dále jsou zde prodejny Elektro Roubíček (ul. Anny Letenské), textilu v Domě služeb a
v objektu Družstva vlastníků, stavebniny na Malostranské ulici, prodejna SMIT – drogerie a
velkoobchod se střešními krytinami (v přízemí nákupního střediska), drogerie Atlas, prodej
železa Ferromat v objedtu zámku (R. Teichmann), prodejna levné obuvi PEMA (ul. 1.května
987), dětská obuv – Hana Gelnarová (ul. A.Letenské).
Prodává se zde i med (Miloš Kliš, ul. O. Sekory), brambory (ing. Antonín Gelnar, ul.
A.Letenské), sudové víno (Osička, ul. Tajovského).
V provozu je zahradnictví na ul. U rybníčku (Jana Skurková) a květinářství Jana
Abrlová (ul. 1.května 1015), sklenářství Jana Mihalková na ul. Za podjezdem, dvě pekárny –
Forno (Zákoutí) a Krzystková (Řezáčova ul), pila VITOM (Za humny, ing. Drahomír Kubica)
se stále rozšiřuje, autodoprava Nykl, opravny karoserií Miroslav Jurna na ul. B. Smetany a
Miloš Kliš na ul. O.Sekory, opravna elektrospotřebičů Pavel Krátký (Molákova ul.),
autorizovaný prodej zemědělských strojů TOKO v DV (Jiří Vozník), prodej svařovací
techniky (František Vlček).
Je zde řada soukromých služeb, např. krejčovských, autoopravárenských,
vodoinstalatérských,
stolařských,
zámečnických,
klempířských,
projekčních,
elektroinstalatérských aj.
V provozu jsou dvě holičství a kadeřnictví (v Domě služeb a hana Sýkorová),
kosmetika Svatava Kluchová a salón TARA v Domě služeb.
V Polance je i výrobna masných výrobků (DV) a tři prodejny masa (DV, nákupní
středisko, Hraničky). Jsou otevřeny dva novinové stánky – na zastávkách autobusů u Zámku a
Hraničky.
Pohostinské služby zajišťuje 6 provozoven – U Dluhošů, U Friedlů, hospoda na
Janové, Dělnický dům, u Cibulků, Na hřišti. Dále je kavárna U Mirky a nově byl otevřen Bar
Sierra (Josef Pěcha, Janovská ul.).
Odvoz odpadků pravidelně každý týden provádí ostravská firma OZO (Odvoz a
zpracování odpadu).
Výměna propanbutanových lahví se provádí jednou za 14 dní na čtyřech místech
v Polance.
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Pohřební služby jsou prováděny beze změn. Správcem hřbitova a obřadníkem ve
smuteční obřadní síni na ul. A. Letenské je nadále Věroslav Neuvirth (nar. 1924).
Spolupracuje s pohřebním ústavem Charitas v Nové Bělé (majitel Vítězslav Dernický).
V roce 1994 bylo celkem 42 pohřbů, z toho tři byly bez obřadu, čtyři v krematoriu na
Slezské Ostravě.
Pohřbů s katolickým knězem bylo 19, s čsl. knězem 6, bez kněze (občanských) bylo
16, bez obřadu 3.
V tomto roce byla v Polance poprvé zavedena nová forma pohřbu – rozloučení
v úzkém rodinném kruhu, to je obřad ve smuteční obřadní síni jen pro rodinné příslušníky
(bez veřejnosti). Dosud byl tento způsob rozloučení prováděn jen v krematoriu ve Slezské
Ostravě. Vedoucí Věroslav Neuvirth zavedl tento způsob rozloučení i v Polance. Takový
obřad bývá jen uvnitř (bez dechové hudby) s komorní hudbou a krátkým projevem. Poprvé se
takto příbuzní rozloučili s jednou z nejstarších občanek – paní Albínou Šajerovou (92 let), dne
20.5.1994, dále pak s Annou Foltýnovou (88 let) 4.6.1994, s Ladislavem Gelnarem (48 let)
5.9., s Martinem Vozníkem (22 let) 22.10. a s Marií Dluhošovou (72 let) 1.12.1994.
Kněží i hudební doprovod jsou beze změn.
Hřbitov, urnový háj i vsypová loučka jsou udržovány v pořádku. I letos se konal vsyp
na vsypové loučce za urnovým hájem. Bylo to v neděli 2.října 1994 v 15.40 hod. Při tomto
obřadu hrála zdarma dechová hudba z Polanky.

10. DOPRAVA
Je téměř beze změn. Osobní dopravu zajišťuje městská hromadná doprava – Dopravní
podnik města Ostravy (DPMO). Nejdůležitější linkou je linka č. 46, která jezdí od točny u
Klimkovic přes celou Polanku do Svinova a do Krásného Pole. V pracovní dny jede do
Svinova 66 spojů, ze Svinova do polanky 69 spojů, v období prázdnin je počet spojů poněkud
omezen : do Svinova 61 spojů, ze Svinova rovněž 61 spojů. Ve dnech pracovního klidu
(sobota, neděle) jezdí do Svinova 44 spojů – nejčastěji v intervalech 30 minut, stejně tak i ze
Svinova.
Nejkratší intervaly jsou v pracovních dnech kolem 4.-6.hod ranní a přes poledne mezi
13.-16. h, kdy jsou intervaly kolem 10 minut (ráno) a 12 minut (přes poledne). Jízdné je 5 Kč
pro dospělé, 2 Kč pro děti.
Janová má spojení linkou DPMO č. 53, která jede přes náš katastr po ul. Ostravská ze
Svinova přes Klimkovice a končí na horní Polance u Klimkovic (smyčka linky 46).
Dolní Polanka má spojení vlakem, je zde zastávka Českých drah „Polanka nad Odrou“
a zastavují zde některé osobní vlaky podobně jako v minulém roce.
Nákladní doprava je zajišťována automobily většinou soukromých dopravců.
V Polance je to např. firma Nykl.
Celková délka komunikací spravovaných obvodním úřadem je 33 km, z toho většina
je s asfaltovým povrchem. Údržbu státních silnic zajišťují Ostravské komunikace.
Cesta na Starou Bělou byla letos asi dva měsíce uzavřena, protože byla prováděna
generální oprava vozovky mostu přes Odru. Kvalitně ji provedly Ostravské komunikace a
most byl znovu otevřen 2.září.
Letos byly také opraveny a doplněny dopravní značky.
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11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Snad nejdůležitější akcí výstavby bylo dokončení 1.etapy plynofikace, která se
prováděla v oblasti Zámecké. Ta se prováděla od loňského roku. Dne 31.8. nastal pro Polanku
nad Odrou historický okamžik. Do nově vybudovaných rozvodů plynu včetně regulační
stanice a vysokotlaké přípojky byl vpuštěn poprvé zemní plyn.
První etapu úspěšně a v termínu dokončila firma STASPO, s.r.o. O-Radvanice (od
11.4.). Celkové náklady na tuto stavbu budou činit po vyúčtování bezmála 16 milionů Kč.
V zemi je uloženo celkem 8,45 km potrubí a je provedeno 300 přípojek k rodinným
domkům. Na vytápění zemním plynem byla také napojena přebudovaná kotelna Základní
školy na ul. H. Salichové a školní jídelna ZŠ.
V pátek 16.9. byl prvním občanům namontován plynoměr. Byli to: Mgr. Milan
Samuhel, Čechova 727, Eliška Pavlasová, Čechova 767, Ladislav Martínek, O. Sekory 890,
Petr Rypel, O. Sekory 1065,, ing. Vladimír Kostelný, Za podjezdem 1153 a Lumír Walder, Za
podjezdem 429. Prvním občanem, který stihl ještě téhož dne poprvé zatopit plynem, byl
Mgr.Milan Samuhel.
Ve čtvrtek 22.9. pak byl napojen dům starosty Přemysla Kaspříka, Staniční 693,
budova ZŠ a školní jídelny, tělocvična ZŠ.
V pátek 23.9. Hana Šímová, Havlíčkova 849, Mgr. Jaroslav Král, B. Smetany 454,
ing. Jiří Zátopek, B. Smetany 499, ing. Václav Kortus, Za podjezdem 1024 a Zdeněk
Hranický, Za podjezdem 1163.
Z tzv. „Ekomiliardy“ se podařilo získat na plynofikace celkem 10,3 mil. Kč. V rámci
plynofikace byl také zmodernizován dům č. 818 na ul. H.Salichové, který je majetkem úřadu.
18.července bylo ukončeno výběrové řízení na realizaci třetí etapy páteřní kanalizace
části A, z jedenácti přihlášených firem byla výběrovou komisí vybrána firma STASPO, spol.
s.r.o., která úspěšně prováděla i plynofikaci. Byly zahájeny práce na přeložce přírodní
vodoteče mezi ul. 1.května a Obloukovou v ul. K pile a podél ul.1.května až do strouhy,
nákladem asi 2 milionů Kč.
Celkem je dosud vybudováno 3,5 km páteřní kanalizace. Kanalizace bude vedena i za
Odrou na katastru Staré Bělé a Výškovic. Kromě finančních potíží úřad narazil i na
nepochopení několika občanů, přes jejichž pozemky měla kanalizace vést. Jde o velkou akci,
jejíž celkový náklad bude kolem 100 miliónů Kč.
Ostravské komunikace kvalitně a v termínu provedly opravu mostu přes Odru (viz
kapitola Doprava). V srpnu bylo dokončeno v místě bývalého jezu vodní dílo na Odře –
balvanitý skluz. Jeho účelem je vzedmutí hladiny Odry asi o jeden metr a tím zpomalení
jejího horního toku, aby se zamezilo erozi břehů a meandrů zejména v úseku řeky protékající
naším územím. Práce provedla pro Povodí Odry, a.s., závod Frýdek – Místek firma AURA –
Ingstav Kojetín, s.r.o.
Pokročila přestavba bývalé mateřské školy č. 863 na nový lázeňský dům vedle
zdravotního střediska (firma Lokoatelier).
Veřejné elektrické osvětlení ulic má celkem 505 světelných bodů. V dobrém stavu je
obecní rozhlas v Polance i na Janové (2 ústředny). Veřený vodovod z rozvaděče Kružberk je
zaveden téměř do 90 % domácností.
Ve škole byla provedena rekonstrukce rozvodu vody a byl také vyřešen problém velké
spotřeby vody pro hřiště. V tělocvičně nové školy byla také znovu opravena omítka včetně
nových nátěrů. Do šaten fotbalistů byl rovněž přiveden plyn, přípojky byly vybudovány i
k budovám bytového družstva na ulici Heleny Salichové.
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V mateřské škole byla opravena celá střecha na budově A. U zdravotnického střediska
byly vybudovány okapové chodníky včetně odvodnění, dále dokončeny sadové úpravy a
opraven sokl budovy.
Na hřbitově byly opraveny chodníky a také hospodářská budova včetně sociálního
zařízení.
Byl zrekonstruován velice špatný stav části ulice A. Letenské za hřbitovem, opraveny
výtluky před Domem služeb na ul. Hraničky.
Opravu si vyžádala zastávka na ul. Tomáškové na Janové.
Bylo provedeno zatrubnění vodoteče v dolní Polance u domu č. 271 (Frant. Šťastný).
K budově bývalého hasičského skladiště v Janové byl zbudován chodník včetně zatrubnění
příkopu.
Významnou událostí bylo zavedení telefonu do osady Přemyšov. Po mnoha jednáních
s firmou SPT Telecom, a.s., byl v prosinci instalován do prvních čtyř domácností telefonní
aparát. Tím byl Přemyšov konečně „spojen se světem“.
Další příklady zvelebení jsou uvedeny i v jiných kapitolách.

12. DOMY A BYTY
Počet popisných čísel v Polance n.O. k 31.12.1994 je 1182. Počet obytných budov je
1156.
Do majetku místního úřadu patří dvě budovy základní školy, školní jídelna a mateřská
škola s jedním bytem, budova zdravotnického střediska na ul. 1.května 545 (bývalé učitelské
byty) se třemi byty, kaple s obřadní síní, hasičská zbrojnice s jedním bytem, rovněž bývalá
hasičská zbrojnice na Janové, budova úřadu, obytný dům č. 818 se čtyřmi byty a letos
koupený dům č. 476 na Janovské ulici – bývalá cihelna se čtyřmi byty.
Ve správě má obecní úřad kino, dům služeb a k dispozici má celkem 13 obecních
bytů.
V tomto roce nebyly žádné demolice. Z novostaveb bylo povoleno pět, včetně tří
domků řadové výstavby na Janové. Zkolaudovány byly tři novostavby.
Kromě vybavení bytů uvedeného v loňském roce přibyl letos v oblasti Zámecké zemní
plyn, kterým se od října topí nebo i vaří. Je to velký pokrok ve vybavenosti domů a bytů vč.
ozdravění ovzduší.
V srpnu byla na základě rozhodnutí zastupitelstva uzavřena kupní smlouva mezi
Vítkovicemi, a.s., a městským obvodem Polanka n.O., kterou obec nabyla obytný dům č. 476
v bývalé cihelně na Janovské ulici vč. přilehlých pozemků. Záměrem obce je přebudovat tento
objekt na dům s pečovatelskou službou.
V Polance se dokončuje lázeňský dům adaptací a dostavbou budovy bývalé mateřské
školy č. 863 (majitelem je firma Lokoatelier). Má být uveden do provozu v příštím roce.

13. ŠKOLY
Mateřská škola měla k 1.9. 1994 143 dětí v šesti odděleních. Pracuje zde 11
pedagogických pracovnic – učitelek, 4 správní zaměstnanci a tři topiči (kotelna pro mateř.
Školu Malostranská 124 je v budově staré školy – ul. 1.května 330).
Ředitelkou MŠ je nadále Pavla Nevímová.
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Ve školní jídelně MŠ je vedoucí Jana Sojková, pracuje zde 5 kuchařek, stravují se
všechny děti MŠ, 18 pracovníků MŠ a 8 dospělých cizích.
Obvodní zastupitelstvo odhlasovalo měsíční poplatek pro mateřskou školu ve výši 95
Kč za jedno dítě a za každé další dítě téhož plátce 75 Kč.
MŠ pořádala dětský maškarní ples v Dělnickém domě 5.2. (pro veřejnost), podílí se na
programu vítání novorozeňat, na Dětském dnu v květnu apod.
Byla provedena oprava topných těles, velká oprava střechy. MŠ dostala sponzorský
dar 15 tis. Kč na nákup pomůcek od firmy Kovošrot.
Základní škola měla k 30.6. 1994 376 žáků, z toho 193 chlapců a 153 dívek. Počet
tříd 16, pedagogických pracovníků 24.
Od 1.září se počet žáků snížil na 343 (pokles o 30 žáků), z toho 192 chlapců a 151
dívek. Počet tříd byl 16, pedagogických pracovníků 22 a 2 vychovatelky školní družiny.
Důvody úbytku žáků jsou stejné jako v loňském roce.
21.ledna provedla inspekci školní inspektorka Mgr. Jarmila Macháčková. 15.února
byly odvezeny dva velké obrazy (oleje na plátně) malíře Dubového, které dříve visely na
stěnách kruhové haly jako dar patronátního závodu Vítkovic, do Muzea Vítkovic. V dubnu
proběhla výstava velikonočních výrobků, v červnu děti věnovaly ZOO 2747 Kč (sbírka na
klokana Ferdu). Některé děti vystupovaly společně s dětským sborem ZŠ Svinov na
koncertech. O prázdninách byly ve školní družině dva turnusy pro žáky s vadami páteře a pro
mentálně postižené děti. Ředitelkou školy je Irena Kudelová, zástupkyní ředitele Marie
Riedlová.
Ve školní družině bylo 40 žáků, pečovaly o ně dvě vychovatelky
Letos byla provedena plynofikace kotelny, takže od podzimu je škola vytápěna již
zemním plynem.
Školní jídelna při základní škole připravuje denně v průměru 328, z toho 92 obědů
pro občany Polanky, a dále 97 svačinek. Šestičlenný kolektiv kuchařek vede vedoucí ŠJ Marie
Charvátová, vedoucí kuchařkou je Ludmila Tvrzová. O prázdninách vařily kuchařky pro dva
turnusy tábora pro postižené děti z Ostravy.
Školní jídelna je v přízemí budovy u hřiště u nové školy na ulici H.Salichové, v 1.patře
je školní družina.
Základní umělecká škola sdílí v přízemí tzv. staré školy, která je B budovou základní
školy. Je na ulici 1. května 330 (pod kostelem, vedle nákupního střediska).
ZUŠ má celkem 352 žáků, z toho 163 dětí je z Polanky. Působí zde 21 učitelů. Škola
má obory hudební, taneční a výtvarný. Ředitelkou školy je Jitka Malíková, zástupkyní Mgr.
Ludmila Stará. Obě dojíždějí z Ostravy.
V tomto roce ZUŠ probíhaly ještě akce ke 35.výročí trvání ZUŠ. Škola začínala
v Krásném Poli, v Polance měla jen pobočku. Od 1.10.1987 je ředitelství školy (dříve LŠU,
nyní ZUŠ) v přízemí staré školy v O.-Polance.
K tomuto výročí školy uspořádali učitelé ZUŠ slavnostní koncerty ve Vřesině,
v Krásném Poli a v Polance.
Celkem připravila ZUŠ v tomto roce 41 kulturních vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Novou úspěšnou formou byl koncert rodičů se svými dětmi (27.dubna) uspořádaný v rámci
Roku rodiny.
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14. KULTURA A OSVĚTA
Polanka n. O. žije nadále velmi bohatým kulturním životem.
Knihovna je v areálu kina. Má 495 čtenářů, z toho dětí do 14 let 246. Čtenářských
návštěv bylo letos 6238, vypůjčeno 29 516 knih a časopisů. Knihovnu vede Milada
Horáčková z Poruby. Půjčuje se dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Knihovna měla k
31.12.1994 8530 svazků. Byly vyřazeny zastaralé knihy v počtu asi 4 tisíc.
Výpůjčky:
krásné literatury pro dospělé
9108
naučné literatury pro dospělé 5834
krásné literatury pro děti
10624
naučné literatury pro děti
3950
Knihovna pořádala 25 kultuně výchovných akcí, z toho 10 besed a 15 knihovnických
lekcí. Pro nejmenší byla beseda „Poprvé v knihovně“, besedy o novinkách, o pohádkách, o
Jaroslavu Foglarovi. V březnu ke Dni čtenářů proběhla soutěž Čtenářská abeceda, v prosinci
vyhodnocení soutěže Lego je náš kamarád.
Kino na ul. Janovské hrálo třikrát týdně pro veřejnost, jedno až dvě představení
v měsíci pro děti mateřské školy. Od září hrálo kino dvakrát týdně.
Celkem navštívilo filmová představení 5096 diváků na 177 představeních, průměrná
návštěva byla 28 diváků. Celoroční tržby činily 97 655 kč. Kino je ve správě ÚMOb, má 4
pracovníky na dohody o pracovní činnosti, vedoucím nadále je Zdeněk Vavroš.
Spolky:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ke změnám v hlavních funkcích nedošlo. SDH má
105 členů, z toho 73 mužů a 32 žen.
Zásahová jednotka sboru má 14 členů. V březnu se zúčastnila námětového cvičení
v Polance na objektu nákupního střediska, dále okrskového cvičení v hašení lesního porostu
v Plesné, absolvovala tři týdenní hotovosti v Hasičském sboru v Ostravě. V únoru byla
provedena kontrola akceschopnosti této zásahové jednotky s dobrým výsledkem.
Zásahová jednotka zasahovala 23.4. při požáru suché trávy v objektu DV v Polance,
13.6. byla přivolána k vyčerpání zatopeného krytu CO v Porubě (čerpání provedeno pětkrát –
až do opravy poruchy kanalizace), 7.8. při silné bouřce v Polance jednotka povolána
k odstranění spadlého stromu na ul. Za humny, čtyřem občanům provedli hasiči vyčištění
studny.
21.května probíhalo praktické školení u Oderského mostu v Polance, v listopadu byla
provedena kontrola a přezkoušení členů zásahové jednotky pracovníkem HSMO (hasič. Sboru
m. Ostravy), zúčastnilo se 11 členů.
Letos sbor oslavil 35. Výročí družby se Zliechovem na Slovensku, 20.srpna byla
slavnostní schůze v sále DV, přijeli hosté ze Zliechova. Byla hrána z magnetofonu „Znělka
polaneckých hasičů“ od hudebního skladatele Milana Salicha.
Dále sbor konal zájezd na Pustevny, oslavy Dne žen, rybí hody, Mikulášskou nadílku
a některé drobné akce. Konaly se dvě členské schůze (v 1. a 2.pololetí).
Dechová hudba zkouší pravidelně jednou týdně v malém sále u kina. Zřizovatelem je
ÚMOb v Polance. Má stále 27 členů. Kapelníkem je nadále Jiří Adamec, dirigentem Jaroslav
Král, zástupcem kapelníka Jiří Němec.
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Hudba hrála na přehlídce dechových hudeb v Klimkovicích (19.června), pořádala
krmášový koncert 24.7. a předvánoční koncert 10.12..
Účinkovala při pohřbech v Polance a pro svoji kvalitu je objednávána na pohřby i do
okolí – hrála nejčastěji v Paskově (11x), v Krmelíně (4x), dále v Třebovicích, ve Staré Bělé,
ve Vřesině, ve Svinově, dokonce i na Slovensku ve Skalitém.
Hudba uskutečnila zábavný pořad s tancem „Sejdeme se při dechovce“ (v tomto roce
3x), malá dechovka hrála šestkrát v zámečku v Porubě. Velká dechovka hrála při Husových
oslavách, na dětském dnu, prvomájový budíček, při otevření nových lázní na Hýlově
(společně s Klimkovicemi), na veřejném cviční ve Svinově a v Nové Bělé, členové hudby se
podíleli na provedení České vánoční mše J.J.Ryby a při dalších akcích.
Taneční orchestr pod vedením Roberta Dobeše, nar. 1941 hrává v počtu kolem 6
hudebníků na tanečních zábavách, plesích a rodinných oslavách.
Polanští písničkáři je soubor, jehož repertoár se skládá z národních a lidových písní,
trampských písní i operetních melodií. Je doprovázen učitelkami ZUŠ Klimkovice – Ivana
Neuwirthová, Svatava Kusiáková (akordeon), Božena Turoňová (flétna), Miluše Suchánková
(kytara). Zpívá kolem 8 zpěváků (4 muži, 4 ženy). Soubor Písničkáři vystupuje převážně na
setkání jubilantů-důchodců a to v Klimkovicích, v Porubě, v Plesné, v Krásném Poli, ve
Vítkovicích, v Polance, na Janové, v Přívoze, v Josefovicích. V roce 1994 vystupoval tento
soubor 22x.
V Polance také zkoušejí mladí kytaristé a zpěváci, kteří sice netvoří soubor, ale
zpívají a hrají v malých skupinách především folkovou hudbu a také moderní beatovou a
rockovou hudbu, která se líbí především mladé generaci. Letos uspořádali 23. Prosince
Vánoční session ve vyprodaném sále kina, kde v téměř tři a půlhodinovém programu
s improvizovaným uváděním hráli a zpívali např. Jří Dybal, Tomáš Rykala, Rostislav Stryk,
Jiří Kubica aj. Ke své produkci používají zesilovací aparaturu.
Nemalý podíl na kulturním životě v obci má místní ZUŠ, která letos připravila celkem
41 především hudebních akcí (koncerty, předehrávky, koncerty žáků, učitelů, rodičů s dětmi
apod. Koncerty se konají především v dobře vybaveném sále v ZUŠ (komorní koncerty), větší
akce pak v sále kina.
Obohacením kulturního života v Polance bylo i vystoupení dua Luděk Cap (housle) a
Zdeněk Pěček (klavír) – 26.1. v ZUŠ, koncerty Ženského pěveckého sboru Františka Háby (v
Husově sboru 6.1. – nabito a 9.6.), kromě toho kolem 100 posluchačů z Polanky navštívilo
koncert tohoto sboru společný se smíšeným sborem Wadachi z Tokia v Divadle A. Dvořáka
v Ostravě 2.5.
Ženský sbor z Polanky (ved. M. Krejčí) společně s Ženským pěv.souborem ze Svinova
provedl v Polance i ve Svinově kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Stejně jako
v loňském roce byla i letos uvedena Česká vánoční mše J.J.Ryby o Vánocích
v římskokatolickém kostele. Dirigoval Miloslav Szott, učitel ZUŠ.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pracuje v Polance obdobně
jako v předcházejícím období. Jejím předsedou je ing. Miloš Kubica. Jednatelkou se v tomto
roce stala Alena Hurníková, pokladníkem Vlasta Konečná. Kroužek Mladý zahrádkář vede
Šárka Struhalová, komisi žen Marie Bergrová.
ZO organizuje moštování, prodej sadbových brambor, ovocných stromků aj. ZO
vlastní dřevěnou klubovnu na Malostranské ulici.
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Junák vedení zůstalo beze změn. Vedoucím je Jan Cindler. Kromě českého tábora ve
Vlčovicích se letos zúčastnilo 19 skautů a skautek mezinárodního letního tábora v Dánsku.
Při zpáteční cestě při poruše autobusu byli polanští skauti dvoudenními hosty ve
vesničce Bornow v Německu (Lužicko). Ta má jen 154 obyvatel. Starosta Polanky n.O.
Přemysl Kaspřík poděkoval oficiálním dopisem Svazu dobrovolných hasičů v Bornowě, který
se o skauty staral.
Od tohoto roku nese skautská organizace název „Český junák – svaz skautů a
skautek“. Klubovna Junáka od obnovení činnosti je ve dvou místnostech farní budovy.
Český svaz chovatelů má v Polance nad Odrou základní organizaci, která má stále
kolem 30 členů. Řídí ji devítičlenný výbor. Předsedou ZO je Radomír Urbaník, nar. 1929,
místopředsedou ing. Miloš Sýkora, jednatelem Václav Andla, hospodářem Jiří Grepl.
Chovatelé uspořádali 2 výstavy – letní a podzimní, konají také burzy vždy poslední sobotu
v měsíci od dubna do října. ZO má od r. 192 družbu s chovateli z Polska (KatoviceKostuchnia).
Kluby důchodců se v Polance schází pravidelně každý čtvrtek v malém sále u kina.
Nyní jej vedou Marie Dedková, Drahomíra Chocholatá a Marie Wojnarová, všechny z Osady
míru.
Letos má tento klub 15.rok své existence. Pořádal např. přednášku Met. Veverky o
včelách, konal zájezd na Hlučínsko, do lázní Hýlov, do skláren v Karolínce a do svíčkárny,
v prosinci důchodcům hrály děti ze ZUŠ.
KD zdravotně postižených má kolem 60 členů. Schází se jednou měsíčně ve školní
jídelně při ZŠ. Koná besedy, zájezdy, přednášky, besídky aj. Předsedou klubu je Miroslava
Červeňová, nar. 1933.
Klub důchodců jsou dále při ZŠ, má schůzky jednou měsíčně ve školní družině, dále
při Družstvu vlastníků a Klub důchodců na Janové.
V Polance dále pracují myslivci, rybáři, kynologové, Pionýr.

15. TĚLOVÝCHOVA
TJ Sokol Polanka provádí nadále svou činnost v areálu Dělnického domu. Počet
členů se zvýšil na 401. Z toho 48 žáků, 25 žaček, 17 dorostenců, 9 dorostenek, 176 mužů a
126 žen. Kromě dosavadních odborů (ASPV a turistika) a oddílů vznikl nový oddíl –
nohejbal. Vede jej Oldřich Novák, bytem Zákoutí 699. Oddíl byl zapojen do městské soutěže.
Oddíl házené – A mužstvo mužů hraje po reorganizaci 3.ligu, to je třetí nejvyšší
soutěž. Vedoucím oddílu je Jiří Dybal, trenéry pak Aleš Stieber, Jiří Dybal, Pavel Bochnia a
Petr Hnát.
Vedoucím oddílu odbíjené byl v tomto roce Pavel Charvát, nar. 1936, oddíly byly
zapojeny do krajských soutěží. Trenéry byli Věra Krakovská, Pavel Stieber a Zdeněk Malík.
Oddíl šachu, který hraje městskou soutěž, vede Miloslav Procházka.
Odbor ASPV, dříve nazývaný ZRTV, vede Bohuška Sojková, cvičitelkami jsou
Milada Mlčochová a Božena Návratová, u mužů Jaroslav Šolc (mladší).
Vedoucím oddílu turistiky je ing. Ladislav Prášek.
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Činnost celé jednoty řídí patnáctičlenný výbor, jehož předsedou je Vladislav Dobeš,
místopředsedkyní Božena Návratová, jednatelkou Zdenka Davidová a hospodářem Věra
Mecová.
TJ provádí svou činnost v areálu Dělnického domu, kde je domovníkem Vítězslav
Neuwirth a jeho manželka je hospodářem.
Na úseku hospodářském bylo nejvýznamnější dokončení přístavby šaten házené a
dokončení rekonstrukce elektroinstalace v objektech v areálu Dělnického domu. I letos byly
pořádány plesy, Dětský den, turnaje, soutěže aj.
Tělocvičná jednota Sokol – ČOS podle usnesení obvodního Zastupitelstva dostala TJ
dotaci 45.000 Kč. Na úpravu sportovního areálu „Sokolská louka“. Provádějí se drobné
úpravy terénu a připravuje se výstavba šaten.
Jednota má 45 dospělých členů a 25 žáků ve dvou skupinách. Výbor je beze změn, má
7 členů od obnovení své činnosti.
Hlavní akcí byla účast cvičenců (16 sester a 1 bratr) na XII. všesokolském sletu
v Praze a také účast na několika župních sletech Župy Moravskoslezské a Těšínské.
Jednota Orel má v tomto roce 29 členů. Činnost je obdobná jako v předcházejících
letech. Žáci se zúčastňují cvičení v Sokole.
Ke Dni matek byl uspořádán večírek v kulturním domě Družstva vlastníků společně
s lidovou stranou. Na něm bylo mimo jiné provedeno kantáta Bohuslava Martinů Otvírání
studánek. Byl také uspořádán s Lidovou stranou v sále Družstva vlastníků.
Žáci Orla úspěšně obstáli v recitačních soutěžích a také ve stolním tenisu.
V lednu byl pořádán ples společně s Lidovou stranou v sále DV. Ples byl hojně
navštíven.
Žáci Orla začínají letos cvičit již samostatně v tělocvičně Základní školy.
Fotbalový klub SK Polanka vstoupil do druhého roku svého osamostatnění se
smutnou událostí. 15.1. se fotbalisté rozloučili se svým předsedou Dr. Luďkem Kuncem,
který náhle zemřel ve věku 53 let.
Novým předsedou byl od 1.2. zvolen Ing. Vlastimil Vozník, nar. 1945. Prvním
místopředsedou pro hospodářské záležitosti se stal Ing. Jaromír Gelnar, druhým
místopředsedou pro sportovní záležitosti Lumír Prauzek, hospodářem Arnošt Řehulka. Výbor
má 13 členů.
Hlavním pořadatelem sportovních soutěží je Antonín Vozník.
A mužstvo hraje I. A třídu, B mužstvo městský přebor, dorost a žáci župní soutěž.
Trenéři: muži – Jiří Beliančin a Miroslav Vozník, dorost – Zdeněk Planka, žáci – Josef
Tomášek, Jiří Bugaj a Karel Žižka.
Jezdecký oddíl vyvíjí obdobnou činnost jako v r. 1993, ve stejných podmínkách pod
vedením Zdeňka Ivančina. Oddíl pečuje asi o 10 koní po dohodě s vedením Družstva
vlastníků. Počet členů oddílů je 20. Letos byl již 4.ročník soutěže Cena Anny v době pouti
(krmáše) v Polance. Soutěž probíhala v areálu jezdeckého oddílu. Konaly se též podzimní
závody.
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16. ZDRAVOTNICTVÍ
V obvodním zdravotnickém středisku na ul. 1.května 545 nadále pracují tři lékaři se
svými zdravotními sestrami: praktický lékař MUDr. Zdeněk Strakoš, zubní lékař MUDr.
Zdeněk Baran a dětská lékařka MUDr. Hana Nencková. Od loňského roku jsou všichni
soukromými lékaři. Soukromě pracuje i zubní laborantka Pavla Blokšová.
Od loňského roku si otevřel soukromou praxi další zubní lékař MUDr. Karel Zezula.
Ordinuje v objektu Družstva vlastníků na ulici K vydralinám. Dr. Zezula dojíždí do Polanky
z Poruby.
MUDr. Zdeněk Baran je též dlouholetým klubovým lékařem prvoligového mužstva
kopané TJ Vítkovice, nyní mužstva hokeje téže jednoty, je členem SK Polanka (hraje
rekreační kopanou) a byl i členem místního mysliveckého sdružení v Polance nad Odrou.
V Porubě vznikla v poslední době řada soukromých laboratoří, s nimiž Dr. Baran
spolupracuje. Při konkurenci služeb laboratoří se zlepšuje kvalita i rychlost dodávaných
zhotovených prací, odpadlo čekání, to všechno ke spokojenosti pacientů.
Nemocnost občanů nevybočila výrazněji z průměru, nevyskytla se žádná větší infekční
onemocnění ani mimořádné případy.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociální zabezpečení bylo letos věnováno v Polance n. O. asi 503 tisíce Kč. Šlo
zejména o příspěvky na péči o staré a invalidní občany, na pěči o rodinu a děti a pomoc
nezaměstnaným.
O sociální péči zveřejnila článek v Polanském zpravodaji v dubnu 1994 pracovnice
sociálního oddělení místního úřadu v Polance n.O. Zdeňka Svobodová.
Životní minimum při jediném zdroji příjmu bylo stanoveno na 2720 Kč.
Pokud je čistý příjem občana nebo rodiny nižší, může si podat žádost na místním
úřadě o sociální výpomoc. Bude-li splňovat všechny další podmínky, které stanoví zákon č.
482/91 Sb. o sociální potřebnosti, v platném znění, bude mu sociální výpomoc na základě
individuálního posouzení každého případu poskytnuta.
V Polance n.O. není zavedena klasická pečovatelská služba (o staré a bezmocné
občany), protože ze strany potřebných není o ni zájem – každý si službu zajistí sám v dohodě
s příbuznými, sousedy apod.
V Polance je v tomto roce 131 dysfunkčních rodin, to je rodin, které nemají úplné
podmínky pro výchovnou funkci rodiny.
Až do konce funkčního období (do prosince 1994) pracovala sociální a zravotní
komise při místním úřadu ve složení: Leonie Adámková (předsedkyně komise), MUDr.
Jarmila Stanovská, Miroslava Dobešová, Marie Ševčíková a Dana Fešarová.
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18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
V Polance nadále působí dvě církve.
Církev římskokatolická vlastní kostel sv. Anny z r. 1894, faru z r. 1898.
Frankovu kapli z r. 1877 (nyní smuteční obřadní síň – pronajatá od církve), Obecní kapli z r.
1829 (zasvěcenou Nanebevzetí P. Marie), kapličku sv. Vendelína. Vlastnictví k těmto
nemovitostem však církev nemá doloženou nabývacími tituly.
Letos uplynulo 100 let od dokončení stavby kostela sv. Anny (dokončen nejdříve v r.
1893, věž však spadla, do dnešní podoby dokončen r. 1894).
Duchovním správcem je dále P. Jaroslav Bárta, který dojíždí ze Staré Bělé.
Hlavní bohoslužby se konají v neděli v 8:00 hod. Průměrná návštěvnost bohoslužeb je
jako v loňském roce, zvyšuje se o hlavních svátcích, kterými jsou Vánoce, Velikonoce a o
poutní neděli kolem svátku sv. Anny (26.7.), které je chrám zasvěcen. O těchto svátcích zpívá
i kostelní pěvecký sbor, v červenci i dechová hudba, o Vánocích byla letos provedena opět
Česká vánoční mše J.J.Ryby s varhanami a doprovodem orchestru. Zpíval chrámový sbor
z Polanky spolu s chrámovým sborem ze Svinova, hráli hudebníci z Polanky.
V roce 1994 bylo 20 církevních pohřbů (katolických), 14 křtů a dvě svatby. Tři pohřby
se konaly z katolického kostela.
Církev československá husitská koná bohoslužby každou neděli v 10 hodin v Husově sboru
v Polance z r. 1933. Bohoslužby provádí Milan Gebčinský, farář ze Staré Bělé. Průměrná
návštěvnost bohoslužeb je 30 – 35 občanů, o svátcích (Vánoce, Velikonoce) kolem 60
občanů.
Letos již 3.rokem se uskutečnila shromáždění k uctění památky Mistra Jana Husa
(6.7., který je státním svátkem) s průvodem k bývalé pískovně (na konci ul. L.Janáčka), kde
byla zapálena hranice. Hrála dechová hudba, hovořil farář M. Gebčinský.
V roce 1994 byly 4 církevní pohřby (všechny v obř. Síni u hřbitova), dva křty,
církevní svatby nebyly.
Opět byl plný sbor návštěvníků koncertu Ženského pěveckého sboru F. Háby 6.1..
Celkem zde Hábův sbor vystoupil již třikrát.
Budova Husitského sboru je v dobrém stavu, větší opravy se neprováděly.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
I když kriminalita je stále celostátním závažným problémem, v Polance nejsou známy
případy závažných trestných činů v tomto roce.
Negativními jevy ve veřejném pořádku jsou však hlavně vandalismus a nekázeň
některých občanů při ukládání a odvozu odpadu.
Kromě polního pychu se objevují různé krádeže obecního majetku – např. betonových
dlaždic, ozdobných keřů a okrasných květin, atd. Zarážející je , že podobné krádeže se dějí i
na hřbitově, dochází k vykrádání lampiček. Jako bezcitnost lze hodnotit ojedinělé ničení
stromů na veřejných místech.
Z hlediska pořádku a bezpečnosti na místních komunikacích nelze přehlížet rostoucí
počet dopravních přestupků, např. jízdy na motocyklech bez předepsaného osvětlení,
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ochranné přilby a brýlí, rychlost nad limitem 60 km/hod., nerespektování dopravního značení,
parkování nákladních vozidel v úzkých ulicích, znečišťování vozovek zemědělskou činností
nebo těžbou písku v pískovně apod.
Absence policejního dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu napomáhá
negativním jevům v této oblasti.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na katastru Polanky se nachází chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří včetně
Národní přírodní rezervace „Polanská niva“. Oblast je vybavena naučnými tabulemi
s informacemi o fauně a floře.
Stálým problémem je vytváření černých skládek, tedy ukládání odpadu na
nepovolených místech, i když dobře funguje pravidelný odvoz odpadků, které jednou týdně
provádí firma OZO a na větší nepoužitelné předměty organizuje ÚMOb přistavení kontejnerů.
Též jsou vyčleněny kontejnery na sklo.
Důležitými krokem ke zlepšení životního prostředí bylo letošní dokončení první etapy
plynofikace Polanky. V oblasti Zámecké se podstatně zlepšila situace s ovzduším zvláště
v topném období a při inverzi.
Pro vytvoření příznivějších podmínek pro zavádění ekologického vytápění vyplácel
Magistrát města Ostravy ekologický příspěvek ve výši 17 tisíc Kč na jeden rodinný dům (po
předložení dokladů o nákladech). Dále jsou občané, kteří přešli z vytápění tuhými palivy na
tzv. ekologické vytápění (plyn, elektřina, solární nebo větrný zdroj) zvýhodnění tím, že budou
na dobu 5 let od roku následujícího osvobození od platby domovní daně.
Po celý rok probíhala jednání o výstavbě dálnice D 47. Dokumentace, podle které
měla dálnice přecházet středem Polanky zhruba v místech vepřína Za humny a v blízkosti
splavu na Polančici na Malostranské ulici, byla vystavena do 24. srpna na obecním úřadě
k nahlédnutí a připomínkování.
Už 9.6. předali zástupci petičního výboru starostovi ÚMOb v Polance petici
polanských občanů, v níž se kategoricky staví proti záměru vybudovat dálnici D 47
v navrhované trase katastrem obce. Bylo na ní podepsáno 1109 dospělých obyvatel Polanky
n.O. Petice byla ihned postoupena Magistrátu m.Ostravy.
Jako stavbu, jež svými vlivy negativně ovlivní zdraví polanských občanů, vidí dálnici
D 47 lékaři, kteří v Polance vykonávají praxi.

21. POČASÍ
K mimořádným výkyvům počasí letos nedošlo.
Leden byl poměrně teplý, denní teploty se pohybovaly od +4 do 10 oC. 26.1. byla
dokonce bouřka, jednou uhodilo, padal sníh s deštěm, jinak v lednu sněhu nebylo. I únor měl
teploty nad nulou, výrazněji se ochladilo 13.2., kdy bylo ráno - 14 oC, příští den –16 oC.
Sněhu byl jen poprašek, konec února byl bez sněhu. Začátek března byl rovněž nad nulou,
13.3. byl silný vítr, koncem března se postupně oteplovalo (kolem 8 až 10 oC). Duben a
květen byl normální, 4.5. bylo ráno –1 oC. Bouřka byla až 13.5., v druhé polovině května byly
teploty přes 20 oC, mírné ochlazení koncem května (+15 oC). Koncem června přišla vedra,
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např. 27.6. +32 oC, 29.6. dokonce 33,5 oC. Vedra přes 30 oC byla také koncem července (24.31.7, kdy bylo 34,5 oC), 1.8. dosáhla teplota 35,5 oC ve stínu. Vedra pokračovala až do 8.8.
7.srpna přišel konečně děšť, velká bouřka 11.8., liják. 26.8. celý den pršelo, koncem srpna
byly denní teploty kolem 22 oC, stejně tak i první polovina září. Občasné deště vytvořily
mimořádně příznivé podmínky pro růst hub, houby dokonce rostly na mnoha místech
v Polance. Ochlazení přišlo až 4.října (+1 oC) po velmi teplém podzimu. První mráz byl
19.10. (-6 oC), konec října byl opět teplejší (od 12 do 16 oC). V listopadu bylo mírně nad
nulou, ranní mrazíky začaly začátkem prosince. 4.12. přišel mrznoucí déšť a vytvořilo se
náledí. První sníh napadl 15.12. (asi 1 cm). Slabý poprašek sněhu byl i přes Vánoce, teploty
slabě pod nulou. Po svátcích však sníh zmizel, oteplilo se až skoro do 8 oC nad nulou.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
05.01. Milan Uhde, předseda Parlamentu ČR v 16:30 hod v kině v Polance
06.01. Vánoční koncert Ženského pěv. sboru F.Háby v Husově sboru
14.01. Porada obvodních kronikářů v Archivu m.Ostravy, 1 výtisk nové publikace Dějiny
Ostravy
16.01. Koncert učitelů ZUŠ Polanka ve Staré Bělé (Husův sbor)
26.01. Komorní koncert v ZUŠ (Luděk Cap, Zd. Pěček)
01.02. Návštěva 6 dětí z Anglie – Wrexhamu a 1 učitele v ZŠ
18.02. První obecní ples v DV
12.03. Pořad Sejdeme se při dechovce v malém sále kina
22.03. Koncert učitelů ZUŠ ke 35.výročí školy ve Vřesině, totéž 24.03. v Krásném Poli,
14.04. v ZUŠ Polanka
17.04. Smrtelný úraz Martina Tichého (17 let) při doprav. nehodě
22.-24.04.
Výstava obrazů Ant. Dobeše v ZUŠ
27.04. Koncert dětí se svými rodiči (k Roku rodiny) v ZUŠ
28.04. Hovory s občany v kině
29.04. V deníku Svoboda vyšel článek „Ostravané stáli u kolébky odboje“ o J.Královi
01.05. Budíček dechové hudby
07.05. První provedení kantáty B. Martinů Otvírání studánek (Den matek – pořádala KDUČSL v sále DV)
13.05. Výstava obrazů (Bubeníková, Kalivoda, Tížek) v ZUŠ
25.05. Závěrečný koncert ZUŠ
29.05. Dětský den – pořádal fotbal. Klub SK Polanka na Hřišti
09.06. Koncert Ženského pěv. sboru F.Háby v Husově sboru
14.06. Otvírání studánek provedeno ve Svinově (Hus.sbor)
15.06. Otvírání studánek provedeno v Polance v kině
19.06. Přehlídka dech.hudeb v Klimkovicích (účast DH Polanka)
30.06. Vytěžen poslední vůz uhlí v Ostravě (po 212 letech těžby)
06.07. Uctění památky M.J.Husa – pálení hranice
24.07. Tradiční krmáš (pouť) v Polance
28.07. Vykolejil nákladní vlak u Polanky (18 vagonů)
18.08. Slavnostní otevření nových lázní na Hýlově
20.08. V Polance vpuštěn zemní plyn (v oblasti Zámecké)
01.09. Otevřen most přes Odru (po opravě mostu)
18.09. Ostrav.rozhlas vysílal pořad o Heleně Salichové
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02.10. Proveden
vsyp
na
vsypové
loučce
v areálu
hřbitova.
Poprvé topili někteří občané zemním plynem
18.10. Zahynul Martin Vozník (22 let) při dopravní nehodě. Probíhá restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého
20.10. Koncert učitelů ZUŠ a komor. Orchestru z Vítkovic
22.10. Pořad Sejdeme se při dechovce u Friedlů
26.10. Oslava 28.října v kině
09.11. Závěrečné zasedání obvod.zastupitelstva
18.-19.11.
Komunální volby
10.12. Předvánoční koncert dechové hudby v kině k 75.výročí hudby
15.12. Koncert žáků ZUŠ v kině
20.12. Vánoční session – koncert beatové hudby v kině
24.12. Česká mše vánoční J.J.Ryby ve 23 hod v kostele sv. Anny

23. RŮZNÉ
-

První obecní ples se konal 18.02. v sále Družstva vlastníků
Nové lázně – jodová sanatoria byly otevřeny v sousedních Klimkovicích-Hýlově
18.07. Byly vybudovány v mimořádně krátké době 30 měsíců nákladem 1,2 miliardy
Kč. Lázně jsou spojeny s Polankou 12 km dlouhým potrubím, kterým se jodobromové
vody přivádějí ze čtyř čerpacích stanic v Polance (300 – 500 m hluboké vrty) v okolí
bývalé pily za železniční tratí.

-

Nová televizní stanice NOVA začala vysílat od 4.02., takže diváci mohou sledovat tři
programy: ČT 1, ČT 2, NOVA. Všechny vysílají barevně, kromě toho je možný příjem
i některých zahraničních stanic. Vysíláním této stanice dosti silně poklesla návštěvnost
v místním kině.
Poslední vůz uhlí byl na území Ostravy vytěžen 30.06. Po 212 letech tak skončila
těžba v dolech Ostravska, která dala průmyslový charakter celému městu.
Rozhlasová stanice Ostrava vysílala 18.09. pořad o Heleně Salichové
Na podzim byla mimořádná hojnost hub (i v Polance)
Probíhá kupónová privatizace
Zavádí se jako každoročně změna času na letní ) o hodinu dopředu v období od 27.03.
do 25.09.
V Polance probíhá očkování králíků proti moru a myxomatóze. Organizuje tuto akci
ZO Českého svazu chovatelů v Polance spolu s Městskou veterinární správou
v Ostravě.
ÚMOb pronajímá občanům ovocné stromy za 20,- Kč (ul. Hraničky, Příměstská)
Nákladní vlak (18 vagonů) vykolejil 28.07. na železniční trati mezi Jistebníkem a
Polankou, kolem 13:30 hod. Stalo se tak pravděpodobně v důsledku mimořádného
vedra.

-

-
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