OBSAH 2002

1. OBSAH
2. KRONIKA
3. POPIS OBVODU
4. OBYVATELSTVO
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
8. ZEMĚDĚLSTVÍ
9. SLUŽBY A OBCHOD
10. DOPRAVA
11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
12. DOMY A BYTY
13. ŠKOLY
14. KULTURA A OSVĚTA
15. TĚLOVÝCHOVA
16. ZDRAVOTNICTVÍ
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
21. POČASÍ
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
23. RŮZNÉ

2. KRONIKA
Kronikářem městského obvodu Polanka nad Odrou je nadále Mgr. Jaroslav Král,
narozený 1932.
Členění kroniky, přehled o dílech kroniky a dosavadních obecních kronikářích je
podrobněji uvedeno v zápise za minulý rok.
Pracovní seminář obvodních kronikářů se konal 22. dubna v Archivu města Ostravy
v Přívoze, Špálova 23. Vedl jej kronikář města Ostravy Mgr. Martin Juřica a PhDr. Antonín
Barcuch. Přítomna byla i pracovnice Ostravského muzea z oddělení etnografie Markéta
Mikysková. Kronikáři jednotlivých obvodů podali zprávy o stavu zpracování obvodních
kronik, dále byly řešeny problémy získávání informací, doručování měsíčníku Ostravská
radnice, kronikáři obdrželi výtisk Ostravské kalendárium 2001.
V tomto roce projevili zájem o kronikářské materiály a spolupracovali s kronikářem
Libor Hinčica, žák základní školy z Ostravy-Fifejd (historie lokální dráhy Svinov-PolankaKlimkovice), učitelky ZŠ v Polance PaeDr. Alena Kuchařová a Mgr. Věra Filipcová (příprava
almanachu a výstavy dokumentů k 50. výročí otevření nové školy na Zámecké), Gustav Peřík
z Proskovic, rodák z Polanky (písemná práce o historii Polanky), Ing. Radim Jarošek

z redakce časopisu Poodří (příprava článku Bývalý Petrovičův hostinec), Ing. Teichmann
z Vratimova (drobné sakrální stavby v Poodří).
Články publikované v Polanském zpravodaji v rubrice „Ze stránek kronik“:
Některá výročí roku 2002 z historie Polanky
Z historie místního kina
Mozgal
Polanka před padesáti lety
Počátky TJ Sokol v Polance (1912 ustavena v obci první tělocvičná jednota)
Letopiseckou komisi tvoří:
Starosta Přemysl Kaspřík, PhDr. Svatomír Černín, PhDr. Eduard Stanovský.

3. POPIS OBVODU
Statutární město Ostrava má stále 23 městských obvodů. Jedním z nich je obvod
Polanka nad Odrou. Rozlohou 17,24 km2 je druhým největším obvodem (za Slezskou
Ostravou), počtem obyvatel na 9. místě.
Předností obvodu je celková kulturní vyspělost. Na bohaté hudební tradice navazuje
nejen dechová hudba, ale novými formami je rozšiřuje místní Základní umělecká škola
Heleny Salichové a s ní i nové soubory. Koná se tu řada koncertů vlastními silami. V Polance
se udrželo jedno z mála kin v celé Ostravě, stále ještě moderně vybavené, širokoúhlé se
šikmým hledištěm. Je tu vysoká návštěvnost kulturních programů. Ve dvou chrámech jsou
dvoje dobré varhany.
Do tělovýchovy jsou zapojeny všechny tři tělocvičné jednoty – Sokol, DTJ i Orel.
Bohatou činnost vyvíjí i Fotbalový klub SK polanka v areálu stadionu, jaký nám okolí závidí,
proto se zde konají i vystoupení se špičkovými umělci.
Síť služeb a obchodů je dostatečně hustá, otevření prodejny Hruška v nákupním
středisku zlepšilo úroveň prodeje i zájem občanů. Málokterý obvod Ostravy má spojení do
centra ve dvanáctiminutových intervalech, dopoledne ve třicetiminutových, čtyři linky
městské hromadné dopravy a vlakové spojení. Navíc ještě výhodnou polohu na jihozápad od
Ostravy, takže čistý vzduch z kyjovických lesů už není v zimním období znečišťován
nekvalitním vytápěním. Celoobecní plynofikace přinesla základní zlepšení životního
prostředí. Budoucí dálnice D 47 se jen zčásti dotkne téměř neobydlených míst mezi Polankou
a Janovou. Není tedy divu, že o stavební místa v Polance je stále velký zájem.
Vzhled obvodu se zlepšuje nejen úpravami fasád a vzhledu rodinných domků, ale i
novou fasádou budovy staré školy, která letos zazářila světlými odstíny žluté barvy (předtím
byla tmavě žlutá v kombinaci s šedočernou). Na dolní Polance byl dokončen a upraven
přejezd přes vlakovou trať v rámci modernizace železničního koridoru na větší rychlost vlaků,
na zastávce je nová čekárna.
Stále pěkný vzhled má Lázeňský dům vedle zdravotního střediska, vzniklý adaptací
bývalé mateřské školy. Bohužel, není dosud využit.
Bývalý Dům služeb na točně Hraničky koupil soukromý podnikatel Ing. Perexta a
upravil jej na restauraci Orlovna. Připomněl tak Orlovnu, která do roku 1974 stála právě na
tomto místě.
Velkou změnou ve vzhledu obvodu bylo vybudování chodníků podél celé hlavní cesty
– ulice 1.května. Na ulici Za humny byla otevřena nově vybudovaná prodejna nábytku (p.
Holčík), která vznikla přestavbou původního vepřína, nyní je ozdobou této části obce.
Na dolní Polance byla zrušena prodejna stavebnin (p.Němec), která byla na ul.
1.května, na začátku ul. Dvorkovské.

Na sklonku minulého a na začátku tohoto roku vydala místní radnice již druhou
barevnou pohlednici Polanky n.O. s kostelem sv. Anny nad rybníkem, s dvěma malými
obrázky a sochou sv. Vendelína.
Internetová adresa www.polanka.cz je již dva roky známa, stejně jako cyklistické trasy
přes Polanku, které jsou stále více zaplňovány cykloturisty.
Česká pošta Ostrava 25
Poštovní úřad, který podle dokladů za Zemského archivu v Opavě byl uveden do
provozu 16.června 1894 v domě č.p. 4 (vedle radnice), je od prosince 1926 v Obecním domě
č.p. 1 v levé polovině přízemí. Rekonstrukce pošty proběhla před dvěmi lety.
Od loňského roku je vedoucí pošty místní občanka Alena Petrušková, nar.1949, ul.
1.května 672.

4. OBYVATELSTVO
Počet občanů trvale žijících v Polance nad Odrou opět vzrostl.
Ke dni 31.12.2001
31.12.2002

celkem
celkem

4 245 obyvatel
4 284 obyvatel

2 103 mužů
2 129 mužů

2 142 žen
2 155 žen

Občanů do 15 let je 664, z toho 345 chlapců a 319 dívek. Počet mládeže do 15 let
oproti loňsku poklesl o 56 osob.
Občanů nad 15 let žije v Polance 3 620, z toho 1 784 mužů a 1 836 žen.
Narozením přibylo 30 občanů (13 chlapců, 17 děvčat), přistěhováním 110 občanů (55
mužů, 55 žen).
Úmrtím ubylo asi 39 občanů, z toho na katastru Polanky zemřelo 13 osob (ostatní
v nemocnicích). Odstěhovalo se 66 občanů, z toho 24 mužů a 42 žen.
Všechna narození dětí proběhla v porodnicích, na katastru Polanky se nenarodilo ani
jediné dítě.
Matrika místního úřadu zaznamenala letos 14 sňatků, z nich 12 proběhlo v obřadní síni
radnice a 2 v kostele sv.Anny. Žádný z těchto sňatků nebyl s cizincem. Od letošního roku se
již neevidují tzv.delegační sňatky, kdy ani jeden ze snoubenců nebydlí v místě obvodního
úřadu. Zlatou svatbu letos v obřadní síni nikdo neslavil.
Slavnostní vítání občánků letos proběhlo šestkrát, zúčastnilo se ho 31 dětí ze 33
pozvaných. Vítání se konala v obřadní síni radnice.
Tradiční setkání jubilantů, kteří v letošním roce dosáhli 70 nebo 75 let, se konalo
v pátek 4.října v 15 hodin v malém sále u Friedlů. Po blahopřání starosty Přemysla Kaspříka
proběhlo opět vystoupení Polanských písničkářů se zábavným programem. Každý jubilant
dostal upomínkový dárek – skleničku se znakem Polanky n.O.
Matrika místního úřadu vydává občanské průkazy a cestovní pasy od 1.července 2000.
V tomto roce vydala 413 občanských průkazů a 175 pasů. Dále ověřila 1 743 listin a 1 132
podpisů a 7 opisů matričních (rodné, oddací, úmrtní listy).
Vydala v tomto roce 73 rybářských lístků, z toho 54 pro dospělé a 19 žákovských.
Nejstarší občané Polanky:
Josef Škvarek
Bohumila Hanulíková
Anna Franková

Hraničky 458
Zákoutí 6
A. Letenské 539

97 let
95 let
94 let

Metoděj Veverka
Josef Mičlo
Veronika Mičlová
Anežka Mocková
Štěpánka Duroňová
Filomena Neuwirthová
Anna Klapuchová
Milada Přibylová
Drahomíra Hrnčárková
Marie Pospíšilová
Františka Freislerová
Marie Šindlová
Amalie Dobešová
Helena Bucká
Vlasta Priesnerová
Vilém Bartoš
Anděla Klimešová

Řezáčova 452
B. Smetany 771
B. Smetany 771
Příměstská 778
1.května 235
Oblouková 169
Malostranská 715
Zákoutí 5
Staniční 678
1.května 230
1.května 564
Oblouková 190
K Pile 473
Malostranská 774
G. Tajovského 388
J. Nohy 444
J. Glazarové 952

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

Úmrtí bývalého faráře
27. srpna 2002 zemřel v nemocnici ve Frýdku-Místku P. Jaroslav Bárta, bývalý farář
v Polance. Narodil se v roce 1923, farářem v Polance byl od 1.července 1990. Za něj se
provádělo zpevňování základů kostela sv.Anny od roku 1999, kostel byl od r. 1998 prohlášen
ministerstvem kultury za kulturní památku.
Ve svých 76 letech odešel na zasloužený odpočinek. Poděkováno mu bylo při mši
svaté 13. srpna 2000. V Polance sloužil tedy deset let.
Pohřeb P. Jaroslava Bárty se konal ve středu 4.září 2002 v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé, byl pak pohřben na hřbitově ve Staré Bělé za přítomnosti asi 30
kněží a biskupa Františka Václava Lobkowicze, dvou dechových hudeb ze Staré Bělé a
z Polanky, za velké účasti věřících, z velké části občanů Polanky.

Ze známějších občanů v roce 2002 zemřeli:
Filomena Neuwirthová, manželka známého hasiče, pamětnice, manželé Neuwirthovi
zakoupili zvonek na obecní kapli. Zemřela v dubnu, 92 let.
Jaroslava Bemšová, spolu s manželem Josefem B. uchovali odstraněnou sochu T.G. Masaryka
do r.1990. Zemřela v červnu, 79 let.
Václav Honěk, bývalý sedlák, ul. 1.května 312, zemřel v červnu, 92 let.
Anton Kvašňovský, velitel útvaru Policie, pocházel z Polanky, rodiče žijí na ul. H.Salichové
912. Zemřel v říjnu ve věku 50 let.
Anna Reeseová, rozená Surá, sestra stavitele Václava Surého, zemřela v říjnu ve věku 82 let.
Žila na ul. G. Tajovského.
Rudolf Šťastný, bývalý důstojník čs. Armády a předseda mysliveckého sdružení. Zemřel
v listopadu ve věku 77 let.

Mária Miková, obětavá pracovnice Českého červeného kříže, rodačka ze Slovenska. Žila
v posledních letech v Domově důchodců v Klimkovicích. Zemřela v prosinci ve věku 83 let.
JUDr. Alois Klár, právník, pracovník okresního soudu v Ostravě, zemřel v prosinci ve věku
74 let. Bydlel vedle hasičské zbrojnice.
Mimořádných událostí letos v obci nebylo. Nejmladší zemřelou byla Ing. Martina
Sedláčková, rozená Augustinová, která zemřela ve věku 32 let na rakovinu. Na stejnou nemoc
zemřela 55 letá Ludmila Vašková (Za Podjezdem 896) nebo 52 letá Jiřina Hlavatíková
(Skotnice 1072) a 48 letá Lenka Vlková, rozená Schneiderová (vedle Hasičského skladiště).
Z mužů byl nejmladší Anton Kvašňovský (50 let), Petr Kavala (48 let, rakovina krku),
Vítězslav Vavrečka (58 let) a Stanislav Petruška (58 let).
Z nejstarších občanů zemřeli Filomena Neuwirthová (92), Václav Honěk (92),
Drahomíra Hrnčárková (92), Emilie Staňková (93), Anna Klapuchová (91) a Blažena
Kavalová (90). Ve věku 95 let zemřela Marie Neuwirthová, rodačka z Polanky (bydlela
v Klimkovicích) a Mária Olbertová za ul. J.Štrorkána (94), přistěhovaná do Polanky.
Pohřby občanů a jejich příbuzných se i letos konaly většinou ze smuteční obřadní síně
u hřbitova na ulici Anny Letenské (bývalá Frankova kaple), některé z kostela sv.Anny,
případně z Husova sboru.
Ze 47 evidovaných pohřbů (z toho 8 zesnulých nebylo z našeho obvodu) bylo
z obřadní síně 21, z kostela sv.Anny 8, z Husova sboru 3 pohřby. V krematoriu na Slezské
Ostravě bylo 5 obřadů. Zcela bez obřadu nebo rozloučení v úzkém rodinném kruhu bez
obřadu bylo již deset. Tento způsob rozloučení se zesnulými má stoupající tendenci, pohřbů
bez obřadu každým rokem přibývá. První takový způsob zpopelnění bez obřadu byl v roce
1987 (paní Věra Živocká).
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 17, celebroval většinou P. Zdeněk Pluhař,
jednou P. Alois Hurník (Don Bosco). Kněz Církve československé husitské Milan Gebčinský
vedl tři smuteční obřady, občanských obřadů bylo dvanáct, řečníkem byl Jaroslav Rýc ze
Svinova.
Do země bylo pohřbeno 11 občanů, žehem v krematoriu 36 občanů. Průměrný věk
zesnulých byl letos 73,78 let.
Při obřadech v kostele hrál většinou Josef Hurník na housle a Marie Krejčí na varhany,
v obřadní síni Jaroslav Král na housle a Pavel Král na varhany. Při pohřbech většinou hrála
místní dechová hudba v počtu 8-12 hudebníků.
Vsyp zpopelněných zesnulých se koná zpravidla jednou ročně, na podzim. Letos se
konal v neděli 15. září odpoledne na vsypové (dříve rozptylové) loučce v urnovém háji.
Prováděl jej správce hřbitova Věroslav Neuvirth za spoluúčasti malé skupiny šesti hudebníků,
do vykopaných jamek vsypal postupně obsah 9 uren. Loučka má oválný tvar, na desky za
loučkou je možno nechat napsat jméno pohřbeného tímto způsobem.
Nezaměstnanost občanů
V prosinci 2001 dosáhla míra nezaměstnanosti v našem obvodě výše 7,7 %, což
představuje 159 evidovaných uchazečů o zaměstnání. V celé Ostravě činila 16,2 %.
V březnu 2002 byla míra nezaměstnanosti v Polance n.O. 9,1 %, to je 190
nezaměstnaných. V celém městě činil počet uchazečů o zaměstnání 26 260, to je 16,5 %.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Činnost čtyř politických stran v Polance n.O. zůstává beze změn:
ODS
– Občanská demokratická strana
ČSSD
– Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL
- Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová
KSČM
– Komunistická strana Čech a Moravy

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou
Zvolené ve volbách v listopadu 1998 na čtyřleté období 1999-2002 bylo
patnáctičlenné a ve stejném složení jako v loňském roce řídilo obvod i v tomto posledním
roce svého působení.
V listopadu 2002 pak proběhly komunální volby do zastupitelstva městského obvodu
na příští čtyři léta (viz. dále).
Patnáctičlenné zastupitelstvo v tomto posledním roce období tvořili Přemysl Kaspřík,
Ing. Jiří Malík, Dr.Ing. Luděk Dluhoš, Ing.Josef Havrlant, Ing. Drahomír Kubica, Ing. Petr
Prášek, Sylvie Vilišová, Marek Blahut, Lumír Prauzek, Ing. Václav Kortus, Jan Hrnčárek,
Petr Andla, Jaroslav Blahut, Jan Fešar a Marie Krejčí.
Pětičlennou Radu městského obvodu tvořili Přemysl Kaspřík (starosta), Dr.Ing. Luděk
Dluhoš (místostarosta), Jan Fešar, Ing. Josef Havrlant a Ing. Jiří Malík.
Zasedání obvodního zastupitelstva se konala v sále kina U Friedlů, Janovská ul. 333.
O hlavních bodech jednání zastupitelstva i rady byli občané průběžně informováni
v jednotlivých číslech Polanského zpravodaje. Přehled zasedání obvodního zastupitelstva:

07.02.2002

29.04.2002

11.07.2002

19.09.2002
17.10.2002

Schválilo úpravu rozpočtu. Rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na modernizaci a opravy bytového fondu třem našim občanům. Rozhodlo o
záměrech výkupů pozemků v části Janová pro zřízení budoucích komunikací.
Zamítlo nabídku odkupu objektu Lázeňského domu. Schválilo zásady pro
rozdělování dotací pro tělovýchovnou a kulturní činnost organizací v Polance
n.O.
Schválilo výsledky hospodaření 2001, přebytek činil 1,61 mil.Kč. Rozhodlo o
podmínkách prodeje ideální čtvrtiny domu č.p. 818. Stanovilo počet členů
budoucího Zastupitelstva MO Polanka n.O. na rok 2002-2006 v počtu 15.
Rozhodlo o zapojení přebytku hospodaření za loňský rok 1,78 mil. Kč.
Rozhodlo o prodeji obytného domu č.p. 818 stávajícím nájemníkům. Rozhodlo
o poskytnutí finančních příspěvků organizacím.
Rozhodlo o zrušení organizačních složek ZŠ, ŠD, ŠJ, mateřské školy a ŠJ
mateř.školy a o zřízení příspěvkových organizací ZŠ H. Salichové, která bude
sdružovat ŠD a ŠJ a o zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola, která
sdružuje školní jídelnu při MŠ, a to od 1.1.2003. Rozhodlo o přenesení
působnosti obce na úseku ochrany ovzduší (§ 50 zák. 86/2000 Sb.) z městského
obvodu Polanka n.O. na Magistrát města Ostravy. Vzalo na vědomí informaci
o postupu prací na zhotovení Regulačního plánu zástavby v oblasti Janová.

Vzalo na vědomí informaci starosty o závěrech zhodnocení celého volebního
období a poděkování všem členům zastupitelstva.

Úřad městského obvodu (ÚMOb) Polanka nad Odrou
Sídlí nadále v Obecním domě č.p. 1 na ulici 1.května. Kancelář starosty Přemysla
Kaspříka je v 1.poschodí radnice v jižním rohu budovy, vedle je kancelář tajemnice Zdeňky
Svobodové, dále pak matrika a obřadní síň. Ve zbývajících kancelářích jsou další oddělení,
dvě úřadovny (stavební oddělení a místní hospodářství) jsou v přízemí naproti pošty.
Oddělení údržby má vchod zvenku na severní straně, na severní straně je i garáž.
Personální stav je beze změn.
Na počátku r.2002 Rada jmenovala vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku
Leonu Kalužovou a odboru správního Marii Valíčkovou.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Proběhly 14.-15. června 2002 (pátek, sobota). Informace pro voliče přinesl Polanský
zpravodaj č.2, výsledky voleb pak Polanský zpravodaj č.3 Volby v Polance proběhly opět ve
čtyřech volebních okrscích – na radnici, v Dělnickém domě, v kině a na Janové (kulturní
dům).
Počet všech voličů byl 3 424, voleb se účastnilo 2 120 voličů, to je 61,91 %. Počet
platných hlasů 2 104, to je 61,45%.
Naši voliči dali alespoň jeden hlas 23 z 24 politických stran, koalic a politických hnutí,
které kandidovaly u nás za Moravskoslezský kraj. Jediná strana, která neobdržela v žádném
volebním okrsku ani jeden hlas, byla „Strana zdravého rozumu“.

Výsledky voleb v Polance:
Politická strana, sdružení
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Občanská demokratická strana (ODS)
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Koalice KDU-ČSL, Unie svobody, Dem.unie
Sdružení nezávislých
Strana zelených
Ostatní

celkem hlasů
800
468
327
297
53
43
116

%
38,02
22,24
15,54
14,12
2,52
2,04
5,52

Z ostatních stran kandidovaly např. Národně demokratická strana, Demokratická liga,
Občanská demokratická aliance, Volba pro budoucnost, Humanistická aliance, Akce za
zrušení Senátu a proti vytunelování důchodových fondů, Naděje, Republikáni Miroslava
Sládka, Cesta změny, Česká strana národně sociální, Romská občanská iniciativa ČR, Strana
venkova – spojené občanské síly aj.
Bývalý správce římskokatolické farnosti P. Jaroslav Bárta zemřel 27.srpna ve věku 79
let. Viz kapitola 4 – Obyvatelstvo.

Pamětní deska padlým německým vojákům
Rada projednala žádost německého občana na umístění pamětní desky padlým
vojákům II.světové války v Polance. Projednala návrh textu německého občana p. Dreyera,
který má zájem vyhotovit pamětní desku padlým v Polance pochovaným německým vojákům
a která by měla být umístěna na budově Frankovy kaple. Návrh textu: „Zde odpočívá 81
německých vojáků, kteří padli na sklonku II. Světové války poblíže obce Polanka nad Odrou.
Jejich potomci budou usilovat o to, aby k žádné podobné válce již nikdy nedošlo.“ Návrh
tohoto upraveného textu byl předložen zpětně k posouzení panu Dreyerovi, který je synem
jednoho z pohřbených vojáků v Polance n.O.
Po srpnových záplavách v Čechách
poskytla naše radnice mimo finanční dar dva vysoušeče k použití do zaplavených
oblastí Čech.
Objekt bývalých kasáren na Janové
Bezmála po dvouletých jednáních se podařilo získat od státu do majetku města
Ostravy a správy městského obvodu Polanky nad Odrou zbývající část bývalého areálu
kasáren na Janové. Jedná se o převod formou daru v hodnotě cca 33,4 mil.Kč, který musí být
po dobu 10 let využíván ke společensko-sportovním účelům. Celková výměra areálu činí 35
240 m2.
Dotisk knihy „Ze starých časů“
Heleny Salichové byl vytištěn pro zájemce koncem roku. Šlo o společnou akci
Základní umělecké školy v Polance a Obecního úřadu v Kyjovicích.
50. výročí otevření nové školy
Oslavy proběhly 23. března. Podrobněji v kapitole 14 – Kultura a osvěta – Větší
kulturní akce.
Senátor Parlamentu ČR Ing.Milan Balabán
se zúčastnil zasedání zastupitelstva městského obvodu Polanka n.O. 29.dubna 2002 v sále
kina, kde podal informaci o současném stavu přípravy a realizace výstavby dálnice D 47.
Konec čtyřletého volebního období
zhodnotil starosta obvodu Přemysl Kaspřík na závěrečném zasedání zastupitelstva
17.října 2002. Také v článku v Polanském zpravodaji číslo 5 shrnul výsledky tohoto období.
Finanční výsledek letošního hospodaření se předpokládá mírně přebytkový. Obvod
hospodařil s finančními prostředky kolem 31 milionů Kč.
Výrazným kladem celého období je skutečnost, že náš obvod ukončí hospodaření bez
dluhů a pohledávek. Jediný závazek je pouze účelová půjčka od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 2,5 mil.Kč, která byla v roce 2000 použita na výstavbu půdních bytů v č. 545
(zdravotní středisko). Je to bezúročná půjčka s desetiletou splatností.
Zasedání bylo ukončeno poděkováním starosty všem členům zastupitelstva,
pracovníkům radnice v čele s tajemnicí Zdeňkou Svobodovou a všem občanům, kteří s radnicí
jakkoli spolupracovali.
Stručný přehled nejdůležitějších akcí v uplynulém volebním období:
- dokončení plynofikace převážné části obce
- dokončení plynofikace všech budov ve správě radnice (obě budovy ZŠ, mateřská
škola, školní jídelna, hasičárna)
- rekonstrukce budovy bývalé cihelny na dům s pečovatelskou službou

-

postavení tří bytů v půdním prostoru budovy zdravotního střediska
provedení rekonstrukce a úprav vnitřních prostor Základní školy H.Salichové (nová
škola)
rekonstrukce vnějšího pláště staré budovy ZŠ H. Salichové
upravení prostranství před budovou úřadu a vybudování parkoviště u kina
dokončení víceúčelové plochy na bývalém drážním tělese
úspěšné zahájení a realizace velké části chodníků kolem ulice 1.května
opravení kapličky sv.Vendelína včetně restaurování sochy sv.Vendelína
zrestaurování pomníku padlým v I. A II. Světové válce
zavedení nové autobusové linky č. 76, která spojuje Janovou s centrem obce
zrekonstruování místních komunikací (Janovská ul. vč.autobusové zastávky,
Malostranská, Dvorkovská, Sjednocení, Oblouková, Úzká, Hraničky)
vybudování nové místní komunikace vč.všech inženýrských sítí (ul.Sjednocení)

Volby do obvodního zastupitelstva (komunální volby v ČR)
se konaly 1. a 2. listopadu 2002 (pátek, sobota). Volilo se na období příštích čtyř let,
do roku 2006. Volili se též kandidáti do zastupitelstva města Ostravy. Okrsky byly jako
v červnu t.r.
Do zastupitelstva městského obvodu Polanka n.O.
Počet voličů 3 468, účast 1 660 (=47,86%)
%
mandátů
Počet platných hlasů
ODS
10 921
48,48
8
ČSSD
5 138
22,81
3
KSČM
3 438
15,26
2
KDU-ČSL
3 027
13,43
2
Celkem
22 524
100
15

Do zastupitelstva Města Ostravy
Počet voličů 3 468, účast 1 660 (=47,86%)
%
Počet platných hlasů
ODS
25 875
34,70
ČSSD
19 072
25,58
KSČM
12 158
16,31
KDU-ČSL
7 364
9,87
Sdruž.nezávisl. 3 584
4,81
Unie svobody 2 187
2,93
Ostatní (7)
4 310
5,78
Do zastupitelstva městského obvodu Polanka n.O. byli zvoleni:
1. Přemysl Kaspřík, 52 let (člen ODS)
1 102
2. Ing. Jiří Malík, 38 let (bez polit.přísl.-kandidát ODS)
844
3. Zdeněk Bílý, 61 let (bez polit.přísl.-kandidát ODS)
821
4. Dr.Ing. Luděk Dluhoš, 41 let (člen ODS)
786
5. Ing. Petr Prášek, 41 let (člen ODS)
750
6. Sylvie Vilišová, 32 let (člen ODS)
737
7. Silvie Juřinová, 32 let (člen ODS)
697
692
8. Miloslav Neuvirt, 54 let (člen ODS)
9. Ing. Marek Blahut, 29 let (člen ČSSD)
550

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

10. Zdeňka Jacková, 42 let (bez polit.přísl.-kandidát ČSSD)
11. Petr Andla, 57 let (bez polit.přísl.-kandidát KSČM)
12. Jiří Stareček, 48 let (bez polit.přísl.-kandidát ČSSD)
13. Jan Fešar, 41 let (člen KDU-ČSL)
14. Jana Suderová, 54 let (bez polit. přísl.-kandidát KSČM)
15. Marie Krejčí, 46 let (člen KDU-ČSL)

405
394
381
326
322
319

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Dne 14.11.2002 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Polanka nad Odrou. Do čela radnice byl zvolen starosta Přemysl Kaspřík, dále pak
místostarosta Dr.Ing. Luděk Dluhoš a radní – Ing. Jiří Malík, Ing. Petr Prášek a Jan Fešar.
V roce 2002 se pak ještě konalo 2. a 3. zasedání zastupitelstva 25.listopadu a
19.prosince. Zastupitelstvo schválilo nový jednací řád zastupitelstva a dále mimo jiné zřídilo
finanční výbor s předsedkyní Sylvií Vilišovou a členy Jitkou Foltýnovou a Šárkou Kozelskou
a kontrolní výbor s předsedou Ing. Markem Blahutem a členy Silvií Juřinovou, Janem
Hrnčárkem, Ing. Václavem Kortusem a Vladimírem Novotným.
Rada na svém 1. a 2. zasedání 20.11. a 11.12. mimo jiné vzala na vědomí rezignaci
členky zastupitelstva Zdeňky Jackové na funkci člena zastupitelstva, osvědčila jako prvního
náhradníka do funkce člena zastupitelstva Ing. Václava Kortuse, stanovila další členy
zastupitelstva pro užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR Dr.Ing. Luďka Dluhoše
a Ing. Jiřího Malíka, zřídila Komisi školskou a kulturní s předsedkyní Marií Krejčí, rozhodla o
pronájmu bývalého zahrádkářského areálu na Janové paní H. Friedecké, rozhodla o koupi
malého nákladního vozidla KIA pro účely údržby a prodeji malotraktoru MT8 050.
Polanský zpravodaj
Vycházel v novinové formě již 9. rokem, kdy vyšlo 5 čísel v rozsahu osmi stran
formátu A4. Od čísla 3/2002 je distribuován do domácností poštou. Na jedno číslo popisné je
doručován jeden kus, u větších obytných domů jeden kus na byt.
Nadále je doručován měsíčník Ostravská radnice a měsíčník Program.
Z událostí v okolí
- Pokračuje rekonstrukce nádraží Ostrava – Svinov, budují se nová nástupiště.
Vybudována nová prosklená hala.
- V Klimkovicích proběhl tradiční jarmark v sobotu 14. září. V tento den proběhlo
v chrámu sv.Kateřiny svěcení praporu. 28. prosince byla v chrámu sv. Kateřiny
provedena Vánoční mše Vladimíra Rottra, otce populární zpěvačky Marie Rottrové.
Zpěvačka byla provedení přítomna.
- Ředitelka Chráněné krajinné oblasti Poodří Vladislava Hamplová byla v prosinci po
pěti letech ve funkci odvolána. Na prestižní místo bylo okamžitě vypsáno výběrové
řízení.
- V Hrabové zcela shořel dřevěný kostelík sv. Kateřiny, jedna z nejvzácnějších
moravských památek ze 16.století. Stalo se tak 2.dubna.
- Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský stáhl v listopadu svoji
kandidaturu na předsedu ODS. Zdůvodnil to odporem Václava Klause a vlivné části
poslaneckého klubu.
- Novým primátorem Ostravy byl po komunálních volbách v listopadu zvolen Aleš
Zedník z ČSSD. Jeho náměstky se stali komunista Jaromír Horák, lidovec Zbyněk
Pražák, nezávislý Vít Ruprich a sociální demokraté Mirko Jašurek, Petr Kajnar a
Jaromír Chalupa.
- Po komunálních volbách se stali starosty nejbližších ostravských obvodů: ve Svinově
Eva Poštová (US-DEU), v Porubě Miroslav Novák (ČSSD), ve Staré Bělé Josef Holáň

-

(ODS), v Nové Bělé Vladimír Stuchlý (KDU-ČSL), v Proskovicích Jiří Matěj
(nezávislý).
Jednání o stavbě dálnice D 47 probíhají na nejvyšších místech ČR – viz kapitola 10 –
Doprava.

Některé události v České republice
- Volby do Poslanecké sněmovny 14.-15. června.
- Mimořádně velké záplavy v jižních Čechách, v Praze a severozápadních Čechách
(Vltava, Labe) od 9.srpna, též na jižní Moravě. Obdoba povodní v roce 1997 na
Moravě a ve Slezsku.
- Přečíslování všech telefonů od 22.září 2002, všechny stanice pevných linek i
mobilních telefonů mají devítimístná čísla.
- Summit NATO, jehož členem je i Česká republika, se konal v Praze 20.-21.listopadu
za zvýšených bezpečnostních opatření.
- Prezident USA George Bush navštívil Prahu 29.listopadu.
- Probíhá postupné nové číslování podle okresů, např. Ostrava měla OV nebo nověji OT
(příklad OVZ 72-65, OTB 46-29), nyní má Moravskoslezský kraj písmeno T (příklad
1T2 77 48).
- Komunální volby proběhly 1.-2.listopadu 2002.
- K 31.12. bylo již deset let od skončení Československa.
- 31.prosince 2002 končí činnost okresních úřadů.

Někteří čeští státníci
Prezident České republiky Václav Havel (poslední rok).
Předsedou vlády byl Miloš Zeman (ČSSD), od 12.7. Vladimír Špidla (ČSSD).
Ministr zahraničí Jan Kavan, v nové vládě Cyril Svoboda.
Ministr vnitra Stanislav Gross.
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík.
Ministryně školství Petra Buzková.
Ministr kultury Pavel Dostál.
Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, pak Lubomír Zaorálek.
Předseda Senátu Petr Pithart.
Významnější události ve světě
- Zimní olympijské hry v Salt Lake City (USA) – únor, březen.
- Přelety mezinárodní kosmické stanice ISS (americko-ruské) s mezinárodními
posádkami na palubě.
- Diskuse kolem klonování živočichů, případně klonování člověka.
- Drama v moskevském divadle: od 23.10. zadržovali teroristé diváky jako rukojmí a při
jejich osvobození jich přes sto bylo zabito.
- Pokračují spory a incidenty mezi Izraelem a Palestinci.
Světoví státníci
Prezident USA George Bush mladší.
Prezident Ruska – Vladimír Putin.
Papež římskokatolické církve – Jan Pavel II. (Wojtyla).
Generální tajemník NATO – George Robertson.

Slovenským prezidentem je Rudolf Schuster.

6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 2002 (v tisících Kč)
PŘÍJMY:
I.
Daňové
II.
Nedaňové
III.
Kapitálové

1.681
2.693
31

Vlastní příjmy celkem

4.405

IV.

Dotace účelové
ze státního rozpočtu
V.
Dotace účelové z
Magistrátu města Ostravy
(invest. + školství)
VI.
Dotace neúčelové z
Magistrátu města Ostravy
Dotace celkem

7.996
17.023

PŘÍJMY CELKEM

21.428

4.550

4.477

VÝDAJE:
A. Běžné
1.
Silnice a místní komunikace
(údržba, doprav.značení, zimní údržba)
359
2.
Kanalizace (údržba, čištění)
190
3.
Mateřská škola
631
4.
Základní škola
1.180
5.
Školní jídelna ZŠ
1.457
6.
Školní jídelna MŠ
672
7.
Kino
289
10
8.
Účelová dotace knihovně
9.
Kultura a kulturní památky
42
10.
Účelová dotace církvi
100
11.
Polanský zpravodaj
35
12.
Aktiv pro občanské záležitosti
44
13.
Účelová dotace na sportovní a společenskou
činnost místních organizací
150
14.
Bytové hospodářství (nájemní byty)
649
15.
Pohřebnictví
317
50
16.
Likvidace černých staveb
17.
Veřejná zeleň
200

18.
Sociální dávky
19.
Kluby důchodců
20.
Veřejný pořádek (městská policie)
21.
Požární ochrana
22.
Místní zastupitelské orgány
23.
Místní správa
24.
Umořovací fond
25.
Rezerva
Běžné výdaje celkem

3.600
15
40
80
842
4.840
215
100
16.148

B. Kapitálové výdaje
1.
Místní komunikace ul.Sjednocení
+ inženýrské sítě
800
2.
Chodníky kolem ul. 1.května
4.000
3.
Plynofikace ul.J.Štorkána
80
4.
Plynofikace kotelny hasičské zbrojnice
100
5.
Půdní vestavba – spisovna
300
Kapitálové výdaje celkem
21.428
V tomto rozpočtu není zapojen přebytek hospodaření za rok 2001.
V dubnu schválilo zastupitelstvo výsledky hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2001,
kdy příjmy činily 32,2 mil.Kč, výdaje 29,9 mil.Kč a přebytek po konsolidaci činil 1,61
mil.Kč.
V červenci rozhodlo zastupitelstvo o zapojení přebytku hospodaření za rok 2001
v celkové výši 1,78 mil.Kč do investičního rozpočtu roku 2000. Rozhodlo o poskytnutí
finančních příspěvků těmto organizacím v tis.Kč:
Fotbalový klub Polanka n.O.
26
DTJ Polanka n.O.
42
TJ Sokol Polanka n.O.
38
Junák, středisko Polanka n.O.
19
8
Asociace škol.sport.klubů ZŠ v Polance
Pěvecký sbor HLAHOL Polanka n.O.
10
TJ Polanka n.O.
3
Český červený kříž, místní skupina Polanka 2
Český svaz chovatelů, ZO Polanka n.O.
2
Rada rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku 10 tis.Kč obecnímu úřadu
Těchlovice, okr. Děčín na likvidaci povodňových škod v srpnu t.r.
Byl přijat finanční dar 15 tis.Kč od firmy LAGRON (kolotočáři) s použitím pro účely
sportovních a společenských organizací.
Byl přijat věcný dar – zboží na odstraňování následků přívalových dešťů - ve výši 10
tis.Kč od firmy Bauhaus, k.s. Ostrava pro občany Janové.
Rada rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace Statutárnímu městu Ostrava ve výši 10
tis.Kč na nákup stavebního materiálu pro výstavbu České besedy v Riece – svazu Čechů
v Chorvatsku.
Rada vzala na vědomí informace o nabytí do majetku městského obvodu Polanka nad
Odrou areálu bývalých kasáren na Janové.

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
V Polance nadále nejsou žádné průmyslové podniky ani větší výrobní družstva.
Kovošrot, později UNIKOV, v němž byly dříve zaměstnány desítky polanských občanů, stojí
na katastru Svinova, ale v posledních letech i on podstatně omezil činnost.
Poblíž UNIKOVU je na dolní Polance překladiště štěrkopísku, má jen kolem pěti
zaměstnanců. Vedle zdravotního střediska je PILA Polanka (dříve Vitom), má jen několik
zaměstnanců.
Menší dílny – stolařské, zámečnické – patří spíše do kategorie služeb. Kovovýroba
s deseti zaměstnanci je u Družstva vlastníků.
Cukrářská výrobna Pudichová na ulici Jaroslava Seiferta je v provozu od roku 2000 a
v současné době má asi 15 zaměstnanců.

8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Zatímco v 19. století bylo zemědělství v Polance hlavním zdrojem obživy místního
obyvatelstva, během 20. století vlivem blízkosti průmyslového centra, dolů a hutí, ale hlavně
dopravního spojení s nimi počet vyhraněných zemědělců postupně klesal. Od třicátých let
minulého století, zejména po parcelaci Blűcherova velkostatku, se objevuje nová kategorie
zaměstnání – kovorolník, kovozemědělec. Živitelé rodin – otcové – byli zaměstnáni v hutích a
jako vedlejší zaměstnání měli práci na menším políčku (1-3 hektary půdy) s chovem krav,
koz, vepřů, drůbeže. Hospodářství vedla zpravidla manželka, pomáhaly i děti. Tento způsob
obživy byl výhodný i pro případ nezaměstnanosti, propouštění z práce. Rodina si potraviny
vyrobila.
Po založení Jednotného zemědělského družstva (JZD) v roce 1955, po těžkých
počátcích a později po zavádění mechanizace do zemědělské výroby podíl lidské práce
ustupoval, stavy pracovníků se snižovaly.
Po roce 1990 se JZD transformovalo na Družstvo vlastníků (DV). Členy DV jsou
skuteční vlastníci půdy. Každým rokem jich ubývá, přesto je jich stále kolem 350. V DV
pracují zaměstnanci. Těch je 85.
Družstvo obhospodařuje kolem 1.300 ha zemědělské půdy. Živočišná výroba je ve
dvou střediscích – na Osadě míru a na dolní Polance za hřbitovem. Správní budova je na
Osadě míru na ul. K Vydralinám.
Hospodaření družstva mělo od roku 1990 stoupající trend, který vyvrcholil v roce
2001. V letošním roce se tento trend obrátil, již se tolik nedařilo. Důvodem byly nejen
přírodní podmínky, ale i tržní podmínky. Družstvo vlastníků Polanka odchází z Horní Suché,
kde byla výkrmna vepřů. Důvody jsou ekonomické.
Družstvo vlastníků stále investuje do nových strojů pro obdělávání půdy. DV je řízeno
představenstvem, jehož předsedou je nadále Ing. Jan Rädisch, nar.1962. Ekonomem DV je
Ing. Vít Suder, nar. 1972. Oba bydlí v Polance. Ve funkci agronoma pracuje Ing. Petr
Skalička. Zootechnikem pro chov skotu i prasat je Roman Marinov (pro chov prasat byl dosud
zootechnikem Miroslav Malík). V roce 2002 bylo zavedeno skupinové ustájení prasnic.
Na ekonomickém úseku jsou tři pracovnice – Anežka Vozníková, Zdeňka Šuchmová a
Alena Navrátilová.
Průmyslovou výrobu při Družstvu vlastníků vede Ing. Jaroslav Adamus z Třebovic.
Kovovýroba má 10 zaměstnanců a v roce 2002 měla rekordní tržby. Vyrábí hlavně výztuhy
pro doly.

Soukromí zemědělci obhospodařují menší část zemědělské půdy. Byli uvedeni
v zápise za rok 1999. K podstatným změnám nedošlo.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Původní Dům služeb na autobusové točně Hraničky prochází rekonstrukcí. Jeho
majitel Ing. Josef Perexta přestavuje přízemí na restaurační zařízení. V Domě služeb zůstala
jen prodejna textilu ALFI, která se přestěhovala do levé (jižní) části budovy. Prozatímní
výčep byl otevřen na zahrádce západně od budovy.
Pohostinské služby v Polance nadále zajišťují hospoda U Dluhošů, restaurace U
Friedlů, hospoda Dělnický dům, hospoda na Janové, novější hostinec Na hřišti (u nové školy),
bar Fantasie poblíž zdravotního střediska, bar Sierra na ul. Janovská. Je i několik menších
podniků, nejnovější hospůdka u Machů (vedle obchodu na dolní Polance), občerstvení U
Lenky na ul. B. Smetany, dále Pavel Cibulka na dolní Polance, U Šárky na Janové. Kavárna U
Mirky v Domě služeb během roku zanikla. Miroslava Hořínková přešla do restaurace
Dělnický dům.
V průběhu posledních deseti let vznikla v Polance hustá síť soukromých služeb.
Autodopravu např. provozují Jindřich Tichý, firmy Vozník, Nykl, Ulman (ul.Konečná),
Jaroslav Šafer. Stolařství – firma KaŠ, nábytek Holčík (ul. Za humny), Miroslav Mikula,
Freisler, Nový. Kovovýrobu provozuje firma Kovotak (Jiří Theimer) na ul. Za humny,
kovoobrábění fa Zámostný na ul. Nábřežní, kovářství Zdeněk Kocur na ul. Janovská,
instalatérské práce (voda, plyn topení) Ladislav Ručka, fa SOKO (Osada míru) a Kaštan
(Kaštovský, ul. J. Šámala), Autokarosářské práce provádí Miloš Kliš (ul. O. Sekory) a
Miroslav Jurna (ul. B. Smetany). Nedávno byl otevřen pneuservis na ul. Jar. Seiferta (majitel
Ing.Perexta). Sklenářství má Jana Mihalková na ul. Za podjezdem. Šicí stroje opravuje firma
Lazar na ul. U rybníčku. Žaluzie montuje fa Rovex – bratři Petrušové a firma T+T – P.Trojek
na ul. K vydralinám. Elektroinstalaci provádí fa Strujato (Struhala) na ul. Čechova a firma
Neuwirth na ul. J. Zrzavého. Elektrospotřebiče opravuje firma Kumi (M.Kubín v přístavbě u
kina) a Pavel Krátký na ul. Molákova. Čalounictví provozuje Karel Dostál na ul. Oblouková.
Kadeřnictví má firma HANKA – Hana Dluhošová na ul. Do polí, kadeřnictví je také v budově
DV na ul. K Vydralinám. V Domě služeb bylo kadeřnictví zrušeno.
Obchodní síť byla v posledních letech ovlivněna blízkostí hypermarketů Kaufland,
TESCO, Baumax, Bauhaus, Interspar, Carrefour, OBI, Albert aj. V cenové konkurenci
zanikaly menší obchody.
Otevřením prodejny HRUŠKA v nákupním středisku vedle staré školy 26.října 2001
se zvýšila úroveň prodeje potravin. Příznivá prodejní doba (otevřeno i v sobotu a v neděli),
úroveň prodeje i sortiment zboží a přijatelné ceny způsobily velký obrat v této prodejně. Pro
dobré dopravní spojení jezdí sem nakupovat občané z celé Polanky. Nákupní středisko tak
konečně slouží svému účelu. V přízemí se prodávají potraviny, v horním podlaží textil a dále
je zde prodejna Garden centrum – zahradnické potřeby.
Potraviny se dále prodávají ve dvou prodejnách družstva Budoucnost na Zámecké
(samoobsluha na ul. H.Salichové u nové školy) a vedle točny na ul. Hraničky. Soukromé
prodejny potravin jsou na dolní Polance pod kopcem (Růžena Machů), U Jakuba na horní
Polance (kdysi obchod Demková), na Osadě míru na ul. J. Glazarové prodejna potravin,
ovoce a zeleniny Pacek. Prodejna na Janové je otevřena, ale ztrácí rentabilitu.

Prodejna masa je pouze na ul. K Vydralinám, neprovozuje ji však Družstvo vlastníků,
ale soukromník (fa PENSAM). Na ul. Hraničky již prodejna masa není. Balené maso lze
kupovat v prodejně Hruška v nákupním středisku.
Pekárna Krzystková byla již před několika lety zrušena, v provozu je pouze pekárna
Prausková (dříve FORNO) na ul. Zákoutí. Byl po letech obnoven provoz pekárny Karla
Bergra na hranici Polanky a Klimkovic (Václavovice). Dříve tato parní pekárna stála na
území Polanky, Václavovice však od roku 1948 patří katastrálně ke Klimkovicím. Majitel již
před několika lety zemřel, nový (cizí) majitel však z tradice peče Bergrův chléb, který dodává
do prodejen v okolí. V prodejně Hruška se však prodávají i jiné druhy chleba
(Mariánskohorský, konzumní, Klimkovický).
Cukrářská výrobna Pudichová vyrábí většinou trvanlivější výroby, dodává je
prodejcům v širokém okolí.
Zmrzlina je k dostání v prodejně Atlas vedle zdravotního střediska (Luzarovi),
sortiment má asi 14 druhů zmrzliny. Prodávají se zde i cukrovinky.
Textil se prodává v bývalém Domě služeb (fa ALFI) a v horním patře nákupního
střediska, koberce prodává firma Petra na ul. Za humny, elektromateriál fa Roubíček na ul.
A.Letenské, svařovací techniku prodává fa Vlček na ul. 1.května (poblíž Sokolovny),
zemědělskou techniku prodává fa BV. Prodejna krmiv pro zvířata PESKO je na ul. L.Janáčka.
Zahradnictví má firma Abrlová na dolní Polance, zahradnické potřeby se prodávají i v Atlasu
a v nákupním středisku. Drogerie je rovněž v Atlasu, malá prodejna byla otevřena na ul.
Zákoutí.
Vedle zdravotního střediska na ul. Za humny je na bývalém fotbalovém hřišti
vybudován velkosklad hraček a zábavné pyrotechniky RAPPA, v jehož areálu vyrostl i nový
rodinný dům manželů Rappersbergerových.
Denní tisk a papírnické zboží se prodává ve dvou stáncích u zastávek autobusu – vedle
kostela (Eliška Rädischová) a na točně Hraničky (paní Schafferová). Jsou i některé další malé
soukromé prodejny.
Prodejna železného materiálu (FEROMAT) majitele Rudolfa Teichmanna v areálu
bývalého zámku byla letos uzavřena.

10. DOPRAVA
Osobní dopravu do Polanky nadále zajišťuje hlavně autobusová lina č.46, která od
1.ledna 1978 navíc propojila celou Polanku. Autobusové linky 46 a 59 a linky 53, 64 a 76
přes Janovou byly popsány v minulém roce, k podstatným změnám nedošlo. Linky č. 76 přes
Janovou využívají občané Polanky i k rychlejšímu spojení do Svinova a zpět, cesta trvá o
několik minut méně (asi 12 minut).
Během července a srpna byla přerušena doprava na lince č. 59 do Vítkovic přes Starou
Bělou, protože v této době probíhaly generální opravy železniční trati v místě přejezdu –
budoval se nový přejezd se získáním stejnoměrné nakloněné roviny a tím i zvýšení nájezdu ze
starobělské strany. V té době byla cesta na Starou Bělou zcela uzavřena. Od 1. září byla
otevřena a autobusová linka č. 59 jezdí opět normálně.
Stavba na železniční trati „Modernizace II.železničního koridoru Českých drah“ za
účelem umožnění zvýšení rychlosti vlaků byla letos v úseku katastru Polanky n.O. dokončena
dobudováním výše uvedeného přejezdu, pokračuje však na jiných místech úseku BohumínPřerov. V důsledku stavebních prací a dočasnému snížení rychlosti vlaků dochází často u
rychlíků ke vzniku zpoždění.
Letos opět došlo k podstatnému zvýšení dopravního ruchu na silnicích v naší obci.
Automobilů neustále přibývá. Pro větší bezpečnost chodců byl letos dobudován chodník

podél ulice 1.května, zejména v dolní části obce – viz kapitola 11 – Výstavba a zvelebení
obce. Byly také na více místech označeny přechody pro chodce. V druhé polovině května byla
uzavřena ul. 1.května v úseku Oblouková-Dvorkovská (generální oprava).
Problematiku nekázně řidičů na místních komunikacích, zejména rychlou jízdu řešila
mimo jiné i Rada městského obvodu Polanka n.O. O hazardní jízdě dvou mladých mužů
koncem května na ul. Hraničky – viz. Kapitola 19-Veřejný pořádek.
Dálnice D 47
V loňském roce je o stavbě této dálnice psáno v kapitole 10 – Doprava a v kapitole 20Péče o životní prostředí. Letos se znovu hovořilo ve sdělovacích prostředcích a psalo v tisku o
této dálnici, ale stavba prakticky ještě nezačala. Stavějí se jen části, jakési „představby“. Jedná
se například o takzvanou nultou stavbu, kterou premiér Miloš Zeman zahájil na jaře 1999,
tedy křižovatku s Opavskou ulicí, ta je již od loňska hotová. Nyní (v květnu) je dokončována
levá část čtyřproudového dálničního mostu přes řeku Odru v Ostravě-Hrušově. Cel most bude
dokončen do konce roku 2003.
Vláda podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga opět
odložila podpis smlouvy na stavbu dálnice D 47 s izraelským investorem
Housing&Construction pro právní nedostatky smlouvy. Cena 49.8 miliardy Kč je podle
poradců příliš vysoká. Izraelská firma získala od vlády zakázku na výstavbu 80 kilometrové
dálníce z Lipníka nad Bečvou do Ostravy bez výběrového řízení loni v březnu.
Diskuse kolem D 47 byly i projevem předvolebního boje, zejména mezi vládnoucí
ČSSD a opoziční ODS.
28.května premiér Miloš Zeman již podruhé poklepával na základní kámen D 47. Před
třemi lety na stavbu mostní části, tentokrát na základní kámen stavby dvoukilometrového
úseku dálnice, který bude stát 600 milionů Kč a měl by být ukončen za dva a půl roku. Ačkoli
realizační smlouva mezi státem a Izraelci není dosud podepsána, stavbu bude financovat
H&C.
Nový ministr dopravy Milan Šimonovský uvedl v září, že stát má zájem na postavení
dálnice k polským hranicím. Pokud se však nenajde řešení výhodné pro obě strany, chce
podat vládě návrh na rozvázání spolupráce s H&C. Kritiku si vysloužila i cena 125 miliard
korun, kterou má stát splácet formou stínového mýta.
Nový premiér Vladimír Špidla (ČSSD) v říjnu prohlásil, že dálnice D 47 musí být,
kdyby čert na koze jezdil. Zástupce krajského hejtmana Josef Jalůvka (ODS) podotýká, že
jakékoliv posunování termínu je pro náš region zničující. Ministr Šimonovský se vyjádřil, že
vypovězení smlouvy by stát přišlo velmi draho. Nejde jen o 450 milionů eur (asi 13,2
miliardy korun), ale i o další náklady zhotovitele, které by druhá strana musela uhradit.
Kritikům smlouvy se nelíbí, že stát na sebe bere veškerá rizika spojená se stavbou.
Bývalý ministr dopravy Martin Říman (ODS) tvrdí, že stát v případě dálnice D 47 podepsal
smlouvu s peklem. Navrhuje novelu o pozemních komunikacích, kterou chce stanovit pevná
pravidla pro udílení koncesí na stavbu dálnic. U zakázek v řádu desítek miliard korun by
vláda musela mít souhlas Poslanecké sněmovny.
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý se jako předseda dozorčí
rady v české pobočce izraelské firmy H&C chce podílet na úspěšné stavbě dálnice.
Firma H&C má dálnici postavit a provozovat za 125 miliard korun. Oponenti nabízejí
vládě stejný projekt za 82 miliard korun.
V tomto duchu spory kolem D 47 pokračují až do konce roku.

Státní poznávací značky
motorových vozidel se mění od 1.ledna 2002. Vydávají se nové typy SPZ, které se
přejmenovávají na značky registrační. Každá taková značka se skládá ze sedmi znaků, z nichž
nejméně jeden je písmeno a nejméně jeden číslo. Značky jsou rozděleny podle krajů, a nikoliv
podle okresů, jak tomu bylo dosud. Každý kraj má přiděleno své písmeno: A – Praha, S –
Středočeský kraj, U – Ústecký kraj, L – Liberecký kraj, H – Královehradecký kraj, E –
Pardubický kraj, J – Vysočina, B – Jihomoravský kraj, M – Olomoucký kraj, T –
Moravskoslezský kraj a Z – Zlínský kraj.
Dosavadní značky např. OVA 47 58, OVZ 50 31, OTB 39 97,…
Nynější značky např. 1T0 44 56, 2T7 3376
Také mopedy a samojízdná vozítka musí mít do roka poznávací značku, kterou obdrží
na příslušném obecním úřadě. (Bývalý Dopravní inspektorát na ul. Výstavní ve Vítkovicích).

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Plynofikace obce
Byla v podstatě ukončena v loňském roce – viz zápis v kronice. Byla také ukončena
plynofikace všech budov ve správě místní radnice, to je obě budovy základní školy, mateřská
škola, školní jídelna, hasičská zbrojnice.
Rada vzala na vědomí záměr vybudovat jako sdruženou investici plynovou regulační
stanici na Janové.

Rekonstrukce vnějšího pláště staré školy
Rekonstrukci fasády provedla o hlavních prázdninách firma UNIPS s.r.o. za částku
3,58 mil. Kč. Budova z roku 1095, zvednutá o II. Patro v roce 1927 a znovu vybudovaná po
vyhoření v roce 1945 – 1947, opět září novotou a tvoří tak s novým nákupním střediskem,
mateřskou školou, farou a kostelem sv. Anny důstojnou dominantu středu Polanky.
Chodníky
kolem hlavní komunikace – ulice 1.května – se z bezpečnostních důvodů vzhledem ke
zvyšující se frekvenci motorových vozidel na silnicích stávají nutností. Dosud byly chodníky
jen v některých místech, nyní se budují po celé délce jak tzv. zámková dlažba. Zlepšuje se tak
současně i vzhled naší obce.
Byla dokončena etapa od hostince U Dluhošů k parkovišti před radnicí. Parkoviště
v místech, kde do šedesátých let stával pomník obětem 1.světové války s bustou TGM, bylo
rozšířeno o místo, kde donedávna stával pomník obětem II.světové války. (Deska převezena
na hřbitov, bludný balvan do parku u kostela.) Počet parkovacích míst vzrostl na 8.
Úsek od ul. Hraničky po ul. Oblouková byl částečně proveden v loňském roce,
částečně letos.
Úsek od ul. Oblouková po ul. Dvorkovská byl letos dokončen hlavně zásluhou firmy
STRABAG, a.s., která provedla generální opravu části ulice 1.května v krátkém časovém
termínu. Akci investoval krajský úřad.
Jsou zpracovány projekty na další části, časově jsou vázány na dokončení jiných
stavebních prací (most a lávka pro pěší u Klimkovic, úprava železničního přejezdu na dolní
Polance).

Snímek nové silnice a chodníků pod ulicí Oblouková byl zveřejněn v Polanském
zpravodaji č.3.
Nová místní komunikace
včetně všech inženýrských sítí byla vybudována na ul. Sjednocení.

Na konci čtyřletého volebního období, které letos skončilo, zveřejnil starosta obvodu
Přemysl Kaspřík v Polanském zpravodaji č. 5 stručný přehled nejdůležitějších akcí, které se
podařilo realizovat během uplynulého volebního období. (viz kapitola 5 – Politický a veřejný
život).

Výstavba na Janové
Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém zasedání 15.5.2002 zadání
„Regulačního plánu Polanka – Janová“. Tento materiál se stane podkladem pro pořízení
dokumentace, která bude v této oblasti závazná pro všechny investory jakékoliv stavby.
Rada městského obvodu v Polance vzala na vědomí postup pořizování plánu zástavby
osady Janová („Regulační plán Polanka-Janová“). Vzala na vědomí i žádost „sdružení
stavebníků 10 RD na Janové“ o řešení kanalizace a plynofikace.

Nová tělocvična u školy
Byly zahájeny práce na projektech nové tělocvičny, která bude stát v areálu školy na
ul. H.Salichové. Akci zajišťuje Magistrát města Ostravy, akce by měla být ukončena v roce
2004.

12. DOMY A BYTY
Až na čtyři dvanáctibytové domy na ul. H. Salichové (č.p. 901, 902, 1056 a 1057) a
nedávno otevřený Dům s pečovatelskou službou (č.p. 476 na ul. Janovská) nejsou v Polance
žádné domy o větším počtu bytových jednotek. Snad ještě výjimku by mohl tvořit dům č.p.
545 na ulici 1. května, kde byly půdní vestavbou vybudovány tři nové byty nad dosavadními
ordinacemi zdravotního střediska (původně tento dům od roku 1923 sloužil jako učitelské
byty). Všechny ostatní domy byly stavěny jako domy rodinného typu (rodinné domky, RD),
ty starší pro jednu až dvě rodiny, přízemní, od poloviny minulého století již většinou
dvoupodlažní (jednopatrové) pro dvě rodiny – starší a mladší generace. U celé řady
přízemních domů se přistavovalo 1.patro.
Kolem každého domku je zahrada většinou s ovocnými stromy, takže Polanka je nyní
městská čtvrt rodinných domků uprostřed zeleně. Nové domy se dosud stavěly vilkového
typu, jak o tom svědčí zejména novější čtvrti Zámecká (nová část Zámecké) a Osada míru.
Teprve v posledních letech se objevují opět přízemní domy amerického typu s větším
pozemkem. Občané jim přezdívají „milionářské“ domy, které si zde stavějí většinou cizí
podnikatelé. Pro výhodnost polohy Polanky (viz kapitola 3-Popis obvodu) je zde značný

zájem o stavební místa. Majitelé pozemků výhodně prodávají místa na stavební parcely a
v Polance je čilý stavební ruch. Vyplňují se dosud nezastavěná místa uprostřed obce a staví se
i na okrajích, např. v oblasti Janové, jižně od Fojtovské směrem k Polančici, také západně od
Fojtovské k polním rybníkům (ulice K Mlýnku) a na různých dalších místech. Rada obvodu
vzala např. na vědomí přípravu výstavby 14 rodinných domků na ul. U rybníčku ( za bývalým
zahradnictvím, poblíž bývalé trati tramvaje).
Dům s pečovatelskou službou na ul. Janovská 476 je plně obsazen nájemníky.
Lázeňský dům vedle zdravotního střediska však plně využíván není. Zůstala v něm jenom
lékárna a menší výčep. Nabídku odkupu Lázeňského domu zastupitelstvo obvodu Polanka na
svém zasedání v únoru zamítlo.
V červenci rozhodlo zastupitelstvo o prodeji obytného domu č.p.818 (čtyřbytovka na
ul. H.Salichové vedle družstevního domu č.p. 901) stávajícím nájemníkům.
Podle sdělení vedoucí stavebního úřadu místní radnice Marie Valíčkové v roce 2002
bylo kromě běžné stavební administrativy (oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí souhlasy,
sdělení, potvrzení, povolení na novostavby, nadstavby, přístavby, rekonstrukce) zkolaudováno
9 rodinných domů s 9 byty.
Nejvyšší přidělené číslo popisné je 1291 – občan Kyselý na ulici Anny Letenské.
Neznamená to, že je tolik domů v Polance, protože některá čísla popisná jsou rezervována pro
rodinné domky v určité lokalitě s jejichž výstavbou se počítá, aby aspoň částečně byla
zachována posloupnost při číslování. Některým novostavbám se přidělují stará čísla
z bývalých (demolovaných) domků.
V Polanském zpravodaji č. 2 upozorňuje místní stavební úřad na zákon č. 128/2000
Sb., o obcích, podle něhož je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu
čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec.
Popisné číslo se umísťuje u vchodu budovy.

13. ŠKOLY
Na katastru Polanky je jedna mateřská škola, jedna základní škola ve dvou budovách
(nová škola, stará škola, někdy též budova A, budova B) a jedna základní umělecká škola
umístěná v budově staré školy.
Dále jsou v provozu dvě školní jídelny – při mateřské škole (ŠJ MŠ) a při základní
škole (ŠJ ZŠ).

Mateřská škola (MŠ) Malostanská ul. 124
Ředitelkou MŠ je nadále Pavla Nevímová, bytem Polanka, Janovská 990. Čtyři třídy a
8 učitelek včetně ředitelky – to je stejný stav jako v loňském roce. Od 1.září se počet žáků
mírně zvýšil, pohyboval se od 110 do 113.
I letos škola pořádala hodně zdařilých akcí pro děti i jejich rodiče. V sobotu 2.února se
konal v prostorách Dělnického domu maškarní ples. Ke Dni matek bylo veřejné vystoupení
dětí 16. května v sále místního kina. Byl to pořad plný tance, cvičení, básní, písní a
dramatizace s názvem „Děti a zvířátka“. Sál byl jako vždy zaplněn. Do konce školního roku

čekaly děti ještě další akce – skákací hrad, dětská olympiáda, oslava Mezinárodního dne dětí,
výlet na Štramberk, noční spaní v mateřské škole a slavnostní rozloučení s budoucími
školáky.
V budově MŠ je školní jídelna MŠ, v níž pracují tři kuchařky. Vedoucí ŠJ je nadále
Jana Sojková.
Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o zrušení organizační složky Mateřská
škola a školní jídelny MŠ k datu 31.12.2002. Rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace
Mateřská škola, která sdružuje školní jídelnu při MŠ, a to od 1.1.2003. ( Školy přecházejí na
tzv.právní subjektivitu)

Základní škola ZŠ Heleny Salichové, č.p. 816
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, bytem Ostrava-Dubina, A.Poledníka 2.
Zástupkyní ředitele je Mgr. Marie Riedlová, bytem Klimkovice, L. Zrzy 473.
Učitelé ve školním roce 2001/2002:
Mgr. Zdeňka Davidová, Mgr. Evghenie Dubnová, Mgr. Věra Filipcová, Mgr. Růžena
Hruzíková, Mgr. Libuše Kotalová, Mgr. Iva Krakovská, Mgr. Věra Králová, PaedDr. Alena
Kuchařová, Mgr. Olga Macková, Mgr. Jiří Musialek, Mgr. Markéta Pastrňáková, Mgr. P.
Zdeněk Pluhař (farář), Mgr. Marie Riedlová (zást.řed.), Mgr. Oldřich Růžička, Mgr. Táňa
Saidlová, Mgr. Milan Samuhel, Mgr. Petra Staňková, Mgr. Jarmila Stillerová, Mgr. Šárka
Sýkorová, Mgr. Marcela Šulcová, RNDr. Josef Teper (ředitel), Mgr. Věra Tomášková, Mgr.
Věra Uvírová (od 1.4.2002 předčasný důchod), Mgr. Dagmar Vrbková, Mgr. Petra
Wojaczková.
Externí spolupracovníci Božena Kotalová, Mgr. Przemyslaw Traczyk.
Vychovatelky školní družiny: Božena Kotalová (vedoucí vych.), Hana Hoňková.
Nepedagogičtí procovníci: Marie Bugajová, Jarka Davidová, Jana Figalová (školnice
v budově A,C), Dagmar Hlavičková, Marie Hurníková (referentka, sekretářka), Marie
Jančová (školnice v budově B), Božena Silberová, Ludmila Wojnarová.
Ke Dni učitelů 2002 bylo uděleno ocenění za dlouholetou pedagogickou praxi,
výchovné poradenství a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou aj. učiteli školy
Mgr. Oldřichu Růžičkovi, nar. 1942.
Pracovnice školní jídelny při ZŠ: Jiřina Pščolková (vedoucí), Jarmila Stieberová (hlavní
kuchařka), Ivana Němcová a Jana Šárková (kuchařky), Oldřiška Sladká (kuchařka), Marcela
Strakošová (pomocnice v kuchyni).
Ve školním roce 2001/2002 měla škola v září 400 žáků, k 31.8.2002 396 žáků.
V budově B(stará škola, ul. 1.května 330) bylo umístěno pět tříd – dvě první, dvě druhé třídy
a 3.A. Ve školní družině bylo zapsáno 55 žáků, ŠD měla dvě oddělení.
Z celkového počtu 396 žáků bylo 212 chlapců, 184 dívek, z toho na 1. stupni ZŠ (1.5.ročník) bylo 221 žáků (117 chlapců, 104 dívek). Do prvních tříd v září 2002 nastoupilo 32
žáků.
Přijímací zkoušky na střední školy pro šk.rok 2002/2003 vykonalo z 9.tříd 42 žáci,
z 8.třídy 1 žák, z 5. třídy (víceleté gymnázium) 1 žák.
Škola se řídila vzdělávacím programem „Základní škola“ (ve všech ročnících).
V novém školním roce je od září 2002 ve škole celkem 387 žáků v 18 třídách, z toho
je 181 dívek (46,7%).

Protože ve staré škole se opravovala fasáda během prázdnin a začátku nového
školního roku, museli mít žáci ze staré školy vyučování v náhradních prostorách školní
družiny a školní jídelny (jen v prvním zářijovém týdnu).
Největší kulturně organizační akcí v tomto roce byly oslavy 50.výročí otevření nové
školy na Zámecké (ul. H. Salichové). Proběhly v sobotu 23.dubna odpoledne v budově nové
školy. Byli na ně pozváni učitelé, kteří v uplynulých padesáti letech v nové škole učili. Při
této příležitosti byl vydán 55 stránkový almanach s dokumentárními fotografiemi,
vzpomínkami bývalých učitelů, ředitelů a žáků, fotografiemi současných tříd a seznamy
ředitelů, zástupců ředitelů, pedagogických i správních zaměstnanců školy v uplynulých
padesáti letech.
V bohatém kulturním programu vystoupili žáci školy (Jan Wrona, Lukáš Neuwirth,
Martin Rädisch, Václav Kvita a Vítězslav Neuwirth), bývalí žáci školy Petra Bugajová, Šárka
Missigová a Simona Pěčková – zpěv, Ondřej Kvita – housle, bývalý ředitel školy Mgr.
Jaroslav Král – housle a pěvecký sbor školy HLAHOL řízený Mgr. Jiřím Musialkem za
klavírního doprovodu Ing. Pavla Krále. Jako host doprovázel svou manželku na klavír Mgr.
Zdeněk Pěček z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Hosté si už od 13 hodin prohlédli celou školu, výstavky žákovských prací a pohovořili
si se současnými i bývalými učiteli školy. Kulturní část - slavnostní koncert k výročí – zahájil
ředitel školy RNDr. Josef Teper a vystoupil také starosta obvodu Přemysl Kaspřík.
Pěvecký sbor školy HLAHOL pokračoval letos v činnosti. Má kolem 50 členů, zpívá
jednohlasé písně s klavírním doprovodem. Sbor vede učitel Mgr. Jiří Musialek. V březnu měl
sbor třídenní soustředění v Čeladné. Kromě slavnostního koncertu k 50. výročí nové školy
sbor vystoupil v Hornickém muzeu na Landeku, v lázních na Hýlově a na vánočním koncertě
18.12.
Při škole pracuje aktivně Klub rodičů, spolupráci s ním hodnotí ředitel školy jako
velmi dobrou. Uspořádal dvě diskotéky, lyžařský zájezd, zájezd do Boskovic, Mikulášskou
besídku a Dětský den.
V dubnu a květnu se uskutečnila akce „Internet do škol“ v rámci programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky němu může mít každý žák i zaměstnanec
svou internetovou adresu. Zároveň všechny školy a školská zařízení jsou teď propojeny v tzv.
síti INTRANET.
Byla provedena rekonstrukce vestibulu školy podle návrhu Ing. Arch. Jiřího
Koběrského z projekční kanceláře ATARIS. V I.patře u vestibulu bylo zvýšeno
zábradlí.Budova staré školy má novou omítku (viz kapitola 11 – Výstavba a zvelebení obce).
Zároveň byla vyměněna všechna okna, repasovány hlavní dveře a postaven přístřešek nad
vchodem ze dvora. Tyto úpravy mají za cíl snížit především spotřebu energie na vytápění.
Podobně v nové škole byla vyměněna celá prosklená stěna u vestibulu. V obou budovách se
změnily tepelné podmínky. Na základě zjištění teplotních poměrů (únik tepla) pomocí
termovizní kamery byl zpracován komplexní projekt na zateplení budovy. Letos se také
zlepšil stav střech na budovách. Drobná údržba je zajišťována ve spolupráci s místním
úřadem.
31.prosincem 2002 končí dosavadní postavení školy jako organizační složky obce
(totéž se týká školní družiny a školní jídelny ZŠ).
Podle novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů mění se škola na samostatný právní subjekt – příspěvkovou
organizaci, a to od 1. ledna 2003. Po konzultaci se zástupci zřizovatele bude tato příspěvková
organizace sdružovat základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Základní umělecká škola (ZUŠ) Heleny Salichové, ul. 1.května 330
Ředitelkou školy je nadále Jitka Malíková, bytem Moravská Ostrava, Na Hradbách 8,
zástupkyní ředitelky je Mgr. Ludmila Stará, bytem Ostrava-Třebovice.
Škola je od 1.10.1987 umístěna v přízemí staré školy, kam se přestěhovala z OstravyKrásného Pole. Kromě této hlavní budovy s ředitelstvím má své pobočky v prostorách
základních škol a to v Krásném Poli,k v Třebovicích a v Porubě na ZŠ Sokolovská, Bulharská
a L. Štůra.
Škola má stále 415 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru a letos byly
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny speciálně pro tuto školu osnovy pro
výuku lidového tance. Tím se zabývá soubor „Krasničánek“ z Krásného Pole a „Třebovjaček“
z Třebovic. V těchto kolektivech pracují nejen tanečníci od 6 let, ale i hudecká muzika.
Výuka na škole byla zajišťována plně aprobovaně.
Dramaturgický plán školy tvořil jakousi osu a vizi kulturních akcí žáků a učitelů a jeho
plnění znamenalo konkrétní programy, výstavy a koncerty pro širokou veřžejnost. Akce jsou
pořádány periodicky – výchovné koncerty pro žáky PHV (přípravné hudební výchovy) a
jejich rodiče pro správný výběr nástroje, koncerty Rodiče a děti, výchovné koncerty pro žáky
základních škol, koncerty pro obyvatele Domovů důchodců, vánoční koncerty, červnový
Svátek hudby, výstavy výtvarných prací, koncerty absolventů a mnohé další.
Pro zřizovatele Krajský úřad Moravskoslezského kraje škola poskytla 40 ks
výtvarných prací k výzdobě kanceláří. V květnu proběhla soutěž o nejlepší výkres s tématikou
„V Polance je náš domov“ a soutěž pro hudebníky „Co víš o Národním divadle“. Žáci se měli
možnost porovnat i s jinými ZUŠ v Ostravě i na oblastní přehlídce v Karviné. Výtvarný obor
uspořádal i závěrečnou výstavu vybraných prací všech žáků v prostorách koncertního sálu
ZUŠ v červnu 2002. Výtvarný obor pod vedením učitelky Miroslavy Česlové získal Ocenění
krajské poroty za výtvarné cykly „Vztahy a pocity“, „Vitráže“, „Co dovedou ruce“.
Žáci hudebního oboru letos soutěžili v oboru akordeon a housle.Též žáci dechové třídy
učitele Jindřicha Czerného reprezentovali školu na městském koncertě svého oboru.
Již tradicí jsou tři vánoční a tři jarní koncerty provedené v Polance, Krásném Poli a
Třebovicích. Letos se konal navíc koncert pro ÚMOb Pustkovec k 625. výročí založení obce,
koncerty pro Dům s pečovatelskou službou v Polance, vystoupení v lázních Hýlov apod.
Nejvíce se do kulturních aktivit zapojují učitelé Jitka Malíková, Mgr. Ludmila Stará, Anna
Morisáková, Dagmar Kořenková, Jindřich Czerný a Mgr. Jaroslav Ježík. Kulturní akce školy
jsou nedílnou součástí společenského života v dané lokalitě.
Koncert dětí „Škola hrou“ byl 27. března 2002 v kině v Polance. Představily se děti ze
všech pracovišť v komorní a souborové hře.
Koncert učitelů 10. dubna měl tradičně vysokou úroveň.
Koncert klavírních souher – prezentace programů z několika pracovišť od všech
vyučujících klavírní hry.
Koncert Rodiče a děti byl již 9. v pořadí, má u rodičů výborný ohlas.
Koncerty absolventů byly veřejné i neveřejné, podle schopností žáků. Veřejné
absolvovalo 29.5.2002 osmnáct žáků – akordeon, klavír, housle, trubka, saxofon.
Ve školním roce 2001/2002 uspořádala škola celkem 41 akcí žáků a 19 akcí učitelů. O
ZUŠ H. Salichové napsala diplomovou práci Libuše Šoustalová na závěr svého studia na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Práce je k nahlédnutí na ředitelství školy.
V novém školním roce od září 2002 uspořádala ZUŠ tyto větší akce:
- 24. října Koncert pro potřebné – ve prospěch postižených povodněmi v srpnu t.r.
V sále kina účinkovali žáci ZUŠ, výtěžek 2.435 Kč byl odeslán na účet ZUŠ Kralupy
nad Vltavou
- 13. listopadu výchovný koncert pro rodiče a žáky PHV v 16:30 hodin v sále ZUŠ.

-

29. listopadu Adventní koncert ze skladeb světových mistrů, odpoledne v Husově
sboru v Radvanicích.
11. prosince vánoční koncert dětí „Vánoce přicházejí“, odpoledne v sále ZUŠ
v Polance.
15. prosince v 15 hod. v Husově sboru v Polance vánoční koncert „Slezské lidové
koledy“ v úpravě Jindřicha Czerného. Přednesli sólisté, sbor a orchestr učitelů a žáků
ZUŠ v Polance.

Škola jako právní subjekt hospodaří již od roku 1995.

***************************************************************************
Starostou TJ Sokol je nadále Zdeněk Bílý, nar. 1940, ul. J. Zrzavého, č. 583. Také
další členové výboru zůstávají ve funkcích jak byli uvedeni v loňském zápise (Dr.Ing. Luděk
Dluhoš, Bedřiška Vlčková, Radek Veverka, Ludmila Bílá, Miroslava Tomášková). Výbor
jednoty má 13 členů.
Také jednotlivé oddíly zůstávají beze změny.
TJ Sokol provozuje svou činnost v areálu Sokolovny na Sokolské louce vedle rybníka
pod zámkem. V sokolovně je i klubovna skautů. V sokolovně jsou tato pravidelná cvičení:
Pondělí
stolní tenis mužů
Středa
cvičení žáků 1.-5. třídy, aerobik ženy
Čtvrtek
stolní tenis žáků, kalanetika žen, stolní tenis mužů
Pátek
florbal mladších žáků, florbal starších žáků.
Správcem areálu je Ladislav Homola.
Dále se uskutečnily tyto akce:
16. března
Putování krajem sněženek
13. dubna
Sběr železného šrotu
23. června
5. ročník turnaje v miniflorbalu „Polanecká hůl“ (pro žáky) na asfaltové ploše
areálu Sokola
6. října
Drakiáda za fotbalovým hřištěm u nové školy, kterou uspořádal leteckomodelářský oddíl Sokol Polanka
od října bylo rozšířeno cvičení o aerobik žen a aerobik žákyň
8. listopadu byl noční orientační běh pro malé i dospělé.
K 90. výročí ustanovení první tělocvičné jednoty v Polance – Sokola – zveřejnil
kronikář Jaroslav Král článek v Polanském zpravodaji č. 5 „Počátky TJ Sokol v Polance“.
17. listopadu 1912 se konala ustavující schůze tělocvičné jednoty „Sokol“ v Polance
v místnostech obecního hostince (bývalý dům rodiny Uhlářovy vedle obecní kaple na ul.
1.května). Na ustavující schůzi se přihlásilo 68 členů. Prvním starostou byl zvolen Václav
Spudil, správce místní cihelny, místostarostou Antonín Kavala (v té době starosta obce),
náčelníkem Alois Němeček, učitel. Členy výboru byli František Andla, rolník, František
Figala, učitelé Jan Kalivoda, Metoděj Mikolajek, Jan Kvita a Jaroslav Blazí, dále Karel Rypel
a Josef Honěk. První cvičení bylo konáno 5.ledna 1913 v místnostech „staré školy“ – nynější
radnice č.p. 1 za přítomnosti 29 bratří a 6 dorostenců. (podle obecní kroniky). V únoru se
konala valná hromada TJ Sokol.

Jednota Orel
provádí každoročně stejnou činnost, jaká byla uvedena v loňském roce. Letos se
připravuje na příští rok, kdy oslaví 80. výročí založení Jednoty Orel (1923).
Starostou Orla je nadále Richard Monar, nar. 1927, bytem Za humny 291, sekretářem
Alois Neisar. Jednota má 35 členů.

Tělovýchovná jednota Polanka (TJ Polanka)
Původně to byla Tělovýchovná jednota SOKOL, která v Polance do roku 1990
zahrnovala veškerou tělovýchovu. Po obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol (též DTJ a
Orla) se obnovený Sokol začal pro rozlišení označovat TJ Sokol – ČOS (Československá obec
sokolská). Předlistopadový Sokol začal ztrácet význam, upustil od názvu Sokol, nyní se
označuje jen jako Tělovýchovná jednota Polanka n.O. (TJ Polanka).
Vede ji nadále Vladislav Dobeš, nar. 1951, bytem Malostranská 1094. Pod její
hlavičkou se začali organizovat bývalí házenkáři, kteří si také říkají „Stará garda“ a mají své
příznivce. Letos např. pořádali v Dělnickém domě 11.ledna Plas staré gardy a jejich příznivců
aneb muzikál Narození basy.

Fotbalový klub SK Polanka
Klub letos oslavil 70. výročí svého založení (1932). Z článku v Polanském zpravodaji
č. 2 vyplývá, že klub byl založen na jaře 1932. Prvním předsedou byl Karel Koruňák. Po dvou
stěhováních bylo stabilní hřiště vedle učitelských bytů, kde je nyní velkosklad firmy Rappa.
Jako kronikář obce mám však jiné informace. Klub byl založen již v roce 1931. Uvedu
doslovný zápis z obecní kroniky, strana 89: „Již v roce 1925 chtělo několik sportovních
nadšenců založiti atleticko-sportovní klub, ale pro nezájem širší veřejnosti nebyl klub založen.
Teprve na podzim roku 1931 byl založen sportovní klub s názvem S.K. Polanka n/O. Prvním
předsedou byl zvolen horník Karel Koruňák a první hřiště bylo na pozemku pana Teichmana,
rolníka u lokální dráhy.“ (U zastávky Skotnice, pozn.J.K.)
Tak to zapsal v zápise za rok 1931 tehdejší tajemník obce Jan David. Tentýž píše
v zápise za rok 1932: „Místní sportovní klub získal pro své hřiště vhodný pozemek
(110x60m) od rolníka Antonína Davida č. 482 za roční nájemné 1000 Kč.“ (hřiště bylo
naproti Dělnického domu, pozn. J.K.)
V roce 1934: „Sportovní klub oplotil své hřiště na pozemku p. Antonína Davida
nákladem 2.870 Kč.“
Vzpomínám si, že fotbalové hřiště bylo po válce ještě na pozemku pana Bergra vedle
rezervoáru na ul. Za Humny. Teprve pak bylo hřiště u učitelských bytů, nynějšího
zdravotního střediska.
Nyní klub sídlí v areálu hřiště u nové školy, kde byla v roce 1982 provedena velká
rekonstrukce. V letech 1991-92 se hrála v Polance nejvyšší soutěž – divize.
V současné době hrálo A mužstvo dva roky v 1. B třídě. Nyní suverénně vyhrálo svoji
skupinu s náskokem 11 bodů a postoupilo do 1. A třídy. Trenéry družstva byli Miroslav
Vozník a Zdeněk Planka mladší, vedoucím mužstva byl Petr Dressler.
Družstvo dorostu hrálo v uplynulé sezóně župní soutěž, kde obsadilo 4. místo.
Družstva žáků také hrála v župních soutěžích. Starší žáci obsadili čtvrté a mladší 7.místo.
Několik utkání odehrálo také mužstvo benjamínků.

Oslavy 70 let kopané v Polance ve dnech 28. a 29. června v areálu fotbalového hřiště u
nové školy měly kromě řady utkání ve fotbalu i odpoledne se seskokem parašutistů, skákací
hrad, autogramiádu sportovců a soutěže a hry pro děti.
Vedení FK SK je beze změn (Ing. Vlastimil Vozník, Ing. Jaromír Gelnar a Lumír
Prauzek).

16. ZDRAVOTNICTVÍ
Ve zdravotnictví nenastaly na úseku lékařů změny. Ve zdravotním středisku na ul.
1.května 545 nadále ordinují praktický lékař MUDr. Zdeněk Strakoš, dětská lékařka MUDr.
Sylva Klegová a zubní lékař MUDr. Zdeněk Baran. V jeho ordinaci začíná pracovat i jeho syn
MUDr. Marek Beran. Nastoupil 1. června 2001. V této budově je i zubní laboratoř.
V objektu Družstva vlastníků na ul. K Vydralinám je ordinace zubního lékaře MUDr.
Karla Zezuly a od loňského 2. dubna v tomto objektu ordinuje i nová praktická lékařka
MUDr. Klára Höfferová.
Epidemie nebo mimořádné události se nevyskytly.
Rada městského obvodu vyslovila poděkování a udělila malý věcný dárek Jiřímu
Nedvídkovi, ul. Na Kopečku 964 v souvislosti s udělením Zlaté plakety MUDr. Janského za
40 bezplatných odběrů krve.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociálním úseku radnice pracují nadále Hana Šimůnková a Markéta Třešňáková.
Výdaje na sociální dávky opět stouply. V loňském roce byly ve výši téměř 3,5 milionu Kč,
letos již 4,181 milionu Kč. Rozpočet byl 3,6 mil.Kč.
Míra nezaměstnanosti v Polance za březen letošního roku je uvedena v kapitole 4 –
Obyvatelstvo (=9,1 %). Za celý rok 2002 byla míra nezaměstnanosti v našem obvodě 9,4 %.
Pro srovnání se sousedními obvody – Svinov 14 %, Krásné Pole 9,7 %, Stará Bělá 8,7 %.

18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
Správcem farnosti je P. Zdeněk Pluhař, který nastoupil 13. srpna 2000 po P. Jaroslavu
Bártovi. Je narozen r. 1959, bydlí na zdejší faře. P. Jaroslav Bárta letos 27. srpna zemřel
v nemocnici ve Frýdku-Místku ve věku 79 let. V Polance byl farářem deset let od 1. července
1990. Pohřben byl 4. září 2002 ve Staré Bělé. Podrobněji v kapitole 4 – Obyvatelstvo.
Činnost církve v kostele sv. Anny je obdobná jako v předcházejících dvou letech. Na
„půlnoční“ 24.prosince byla provedena vše J. Otčenáška za varhanního doprovodu ing. Pavla
Krále. Mši nacvičila varhanice Marie Krejčí.
Katolických pohřbů bylo letos 17, z toho 8 bylo z kostela sv. Anny, 9 se konalo
v obřadní smuteční síni – Frankově kapli.
V chrámu sv. Anny byly uzavřeny dva církevní sňatky a tři křty novorozenců.
Biřmování letos nebylo.

Církev československá husitská (CČSH)
koná pravidelně své bohoslužby každou neděli v 10 hodin v Husově sboru na
křižovatce ulic 1. května a K Vydralinám.
Farářem je stále Milan Gebčinský, nar. 1924, který do Polanky dojíždí z Ostravy-Staré
Bělé. Tato církev založená v Polance v roce 1921, byl na počátku velmi početná. Nyní se
nedělních bohoslužeb zúčastňuje jenom 15-17 věřících. Varhaníkem je Ing. Pavel Král.
Letos byly s knězem této církve tři pohřby, všechny byly z Husova sboru CČSH. Křty
ani církevní sňatky letos nebyly.
V neděli 18. prosince se v Husově sboru konal vánoční koncert učitelů ZUŠ
s provedením Slezských lidových koled v úpravě Jindřicha Czerného, který řídil orchestr a
sbor ZUŠ.

19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Na veřejný pořádek v Polance nadále dohlíží Městská policie, jejíž místní služebna je
umístěna v zadní části hlavní budovy Družstva vlastníků na ulici K Vydralinám. Velitelem
deseti strážníků je Zdeněk Holinka.
V obci je poměrně klid. Občas se vyskytnou krádeže (jízdní kola), nekázeň řidičů
motorových vozidel aj.
V Polanském zpravodaji č. 3 zveřejnil starosta obce snímek havarovaného auta,
v němž jeli koncem května dva mladí muži. Jeden z nich je občanem Polanky. Jejich rychlou
jízdu po ulici Hraničky (cyklotrasa od Jistebníka) zastavily dva ovocné stromy. Auto bylo
zdemolováno, jezdci byli zraněni.
Zajímavá událost se stala 6. srpna. V kukuřičném poli v Polance za Zámeckou byl
zadržen muž, který uprchl z věznice Pouchov na Královehradecku. Byl na útěku téměř tři
měsíce. Na muže s malým traktorem spícího v poli upozornil městské strážníky myslivec,
který šel do těchto míst časně ráno na čekanou.

20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kromě pravidelného odvozu odpadků, který jednou týdně provádí firma OZO Ostrava,
se dvakrát uskutečnil sběr a likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejnery
byly na třinácti určených místech. Jarní sběr se uskutečnil 2. a 3. dubna, podzimní 14. a 15.
října.
Sběr železného šrotu prováděli též členové Sokola a skauti.
Od 1. ledna 2002 platí zákaz mytí aut ve vodních tocích nebo na místech, odkud by
pohonné hmoty a mazadla mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Sledování dodržování je v kompetenci Městské policie.
Přemyšov je zdrojem dobré pitné vody, jak se dozvídáme z Polanského zpravodaje.
Tyto zdroje – systém studní – byly využívány až do roku 1959, kdy jejich celková kapacita
činila 20 litrů za sekundu.
Firma OZO Ostrava vyzývá v Polanském zpravodaji č. 2 ke sběru a třídění PET lahví
do kontejnerů na separovaný sběr.

Na ulici Hraničky směrem k Jistebníku byla osazena alej více než sto lípami. Jde o
náhradní výsadbu, kterou u nás v rámci výstavby železničního koridoru vysázelo Železniční
stavitelství Brno.
Radnice byla nucena dát vykácet a zlikvidovat malý smrkový lesík vedle ulice
Janovské poblíž Domu s pečovatelskou službou. Lesík přibližně před dvaceti lety vysadili
místní myslivci. Porost byl totálně napaden kůrovcem. Na této ploše bude provedena náhradní
výsadba.
Starosta obvodu kritizuje likvidaci starého stromu – křížence topolu kanadského a
topolu černého na ulici Malá.
Místostarosta obvodu Luděk Dluhoš vyzýval občany k zapojení se do monitoringu
ovzduší v Polance v souvislosti s občasnými stížnostmi občanů na znečišťování ovzduší
různými zdroji. Celá akce měla trvat jeden rok, avšak nebyla zahájena z důvodu nezájmu
našich občanů. Nebyl splněn potřebný počet 20 respondentů.
Ke konci roku rozhodlo zastupitelstvo obvodu o přenesení působnosti na úseku
ochrany ovzduší (§ 50 zákona 86/2000 Sb.) z městského obvodu Polanka n.O. na Magistrát
města Ostravy.
V Polanském zpravodaji č. 3 byl zveřejněn článek tří odborníků – ornitologů
„Avifauna Ostravy – Polanky“. Upozorňují na významné lokality – přírodní rezervace
Polanský les ( na rozhraní Ostravy – Svinova a Ostravy-Polanky) a Polanská niva. První
zmínky o avifauně jsou z dvacátých let 20. století od prof. Ignáce Miklíka a učitele Františka
Holingera, především z údolí řeky Odry mezi Ostravou-Zábřehem a Polankou. Uvádějí také,
že v Polance si vedl myslivecký deník Alois Friedel a na jeho práci od padesátých let navázal
i jeho syn Miloš Friedel. Článek pak popisuje druhy ptáků v této lokalitě. Mezi autory článku
je i občan Polanky Břetislav Gelnar ul. Sjednocení 71.
O stavbě dálnice D 47, která dosud na našem katastru nezačala, je psáno v kapitole 10
– Doprava.

21. POČASÍ
Letos bylo teplé jaro, vegetace rostlin se urychlila. V srpnu (12.-18.) byly zcela
mimořádné, až apokalyptické záplavy v celých Čechách a též na jižní Moravě. Nastala
obdobná situace jako na Moravě a ve Slezsku před pěti lety, v roce 1997. Hrůzná situace byla
také v Praze, kde bylo zatopeno i metro. Pak nastaly záplavy v povodí Labe. Našemu kraji se
tentokrát pohromy vyhnuly.
Ve dnech 26. srpna a 5. září se však přehnaly přes Polanku prudké přívalové deště.
Nejvíce škod způsobila voda a splavené bahno z polí majitelům rodinných domků na Janové a
zemědělcům, též na dolní Polance pod kopcem, stejně jako pod Osadou míru na ul. 1.května.
Leden
Únor
Březen
Duben

byl zimný se sněhovou pokrývkou a mírnými mrazy. Nejchladněji bylo 4.1.,
kdy ráno bylo –18°C. Od 20. začala obleva a sníh postupně zmizel.
byl bez sněhu, teploty kolem 5 až 10 °C. Od 15. ranní přízemní mrazíky, občas
sněhové nebo dešťové přeháňky. 27.2. byla bouřka a vítr, slabě i kroupy.
měl denní teploty kolem +10°C, občas přeháňky. Od 24. se dva dny udržel sníh
– 2 cm, ochladilo se od 25.3., ráno kolem nuly
chladněji bylo jen od 5. do 10.4., jinak denní teploty kolem +10°C, poslední
dva dny již +21°C. Srážky slabé, pršelo jen 19. a 24.4.

Květen
Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen
Listopad

Prosinec

denní teploty na začátku přes 22 °C, 4.5. již +28°C. Občas přeháňky, bouřka a
déšť 17.5.večer. V závěru května kolem 18 až 20 °C, pršelo 29. a 30.5.
v první polovině měsíce teploty do +24°C, od 17.5. vedra +28°C až 30°C, 21.5.
večer bouřka a liják, do konce června kolem 23 až 25 °C. Pěkně jen občas
přeháňky.
teplo, pěkně, jen 4.7. odpoledne přeháňky. Vedra 9. a 10.7. až +34°C. Déšť
19.7. Od 22.5. teploty +23°C, poslední čtyři dny kolem 28°C. Na krmáš (28.)
pěkně, celý den jasno.
odpolední teploty stále mezi 23 až 25 °C, , vedra od 24.8. Záplavy v jižních a
středních |Čechách 12.-18.8. Česká televize vysílá od 13.8. nepřetržitě
zpravodajství ze záplav. 14.8. kulminace hladiny Vltavy v Praze. 16.8.
v Polance bouřka a déšť, též 21.8. přívalový liják a bouřka v pondělí 26.8., pak
do konce měsíce pěkně.
začalo mírným poklesem teplot na 21°C, ale 5.9. byla opět průtrž mračen,
bouřka a přívalový déšť. V dalších dnech opět pěkně.Ochlazení od 13.září na
15 až 18°C. Od 14.9. přeháňky do konce měsíce kromě posledních dvou dnů.
ranní mlhy, 4.10. déšť, též 11.,12., a 18.10. Od 7.10. jen +8°C, mírné oteplení
16.10. 28.10. v noci vichřice.
První sněžení 4.11. (2 cm sněhu), od 6.11. ráno kolem 0, 7.11. mráz –4°C,
v dalších dnech nad nulou, přeháňky, též se sněhem. Oteplení od 16.11.,
odpoledne +19°C. 19.11. ráno hustá mlha. Občasné mlhy do konce měsíce,
teploty kolem +8°C, 29.11. inverze.
první mrazy od 8.12. –9°C, 10. a 11. prosince –12°C). Pak zmírnění až k nule.
Sněžení od 9.12. do Vánoc. Od 23.12.již 10 cm sněhu. Od 24.12. větší mrazy (11°C, druhý den – 18°C) Pěkné bílé Vánoce. Mírná obleva od 29.12. Na
Silvestra znovu sněží, mráz –3,5°C.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
07.01.
11.01.
19.01.
26.01.
02.02.
07.02.
08.02.
13.02.
16.02.
22.02.
28.02.
05.03.
07.03.
16.03.
23.03.
26.03.
27.03.
28.03.
02.04.

Pekárna Prausková opět otevírá prodejnu, jen své pečivo.
Ples staré gardy – TJ Polanka, Dělnický dům
Ples myslivců v Dělnickém domě
Nultý ročník generačního házenkářského plesu v Dělnickém domě
Dětský maškarní ples Mateřské školy v Polance, Dělnický dům
Zasedání zastupitelstva městského obvodu Polanka v kině
Ples oddílu volejbalu DTJ v Dělnickém domě
V prodejně potravin na Janové zřízena videopůjčovna
Maškarní ples fotbalistů (FK SK) v Dělnickém domě
Pochování basy v Dělnickém domě, házenkáři
Sociálně právní přednáška, míst.skupina Čes.červeného kříže, malý sál
Požár v objektu býv.kasáren na Janové, střecha na demolici
Výběrové řízení na pronájem restaurace v Dělnickém domě, DTJ
Putování krajem sněženek, TJ Sokol
Oslavy 50. výročí otevření nové školy
Lékárna v Lázeňském domě znovu otevřena
Koncert dětí ZUŠ Škola hrou, kino
Den čtenářů v knihovně
Jarní sběr a likvidace velkoobjemového odpadu a nebezpečných odpadů

08.04.
13.04.
18.04.
20.04.
22.04.
26.04.
27.04.
29.04.
01.05.
09.05.
13.05.
17.05.
18.05.
22.05.
26.05.
30.05.
01.06.
06.06.
07-09.06.
14-15.06.
19.06.

20.06.
23.06.
28.-29.06.
11.07.
15.07.
20.07.
28.07.
Srpen-září
06.07.
26.08.
17.08.
02.09.
04.09.
05.09.
19.09.
21.09.
23.09.
24.09.
28.09.
04.10.
06.10.
05.-06.10.
11.-12.10.

Zápis dětí do mateřské školy
Sběr železného šrotu
Jarní koncert dět.pěv.souboru HLAHOL v sanatoriích v Klimkovicích
Výstava a prodej králíků v chovatelském areálu u Dluhošů
Pracovní seminář obvodních kronikářů v Archivu města Ostravy
V restauraci na Janové zábavný program Caruso show
Rybářské závody na strouze, rybáři
Koncert z díla Jaroslava Krále, dechová hudba v kině
Zasedání zastupitelstva městského obvodu v kině
Májový budíček dechové hudby v oblasti Zámecké
Česká televize 1 vysílá soutěžní pořad Bludiště s družstvem žáků ZŠ Polanka,
též 16. května
Uzávěra ul. 1.května (Oblouková-Dvorkovská) – oprava silnice
V sále DV 1.ročník Polanského festivalu Kolchoz fest
Rybářské závody na sádkách, míst. skupina rybářského svazu
Volební lídr ODS za MS kraj Martin Říman před budovou radnice
Koncert pěveckého sdružení LAŠAN z Brušperku, sál kina
Předvolební schůze ZO KSČM v malém sále u kina
Ukončení prací na ul. 1.května, opět jezdí autobusy
Sběr železného šrotu, sbor dobrovolných hasičů
Házenkářský turnaj Polanka – Klimkovice Cup, starší a ml.žáci, mezinárodní
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Svátek hudby – folklorní dětské soubory Třebovjaček, Krasničánek a Opavička
(ved. Svat.Bohušová) v sále kina
Malování na chodníku u kina
Svátek hudby – taneční odděl. ZUŠ, komorní soubory v kině
3. ročník turnaje v miniflorbalu Polanecká hůl, u sokolovny
FK SK Polanka – oslavy 70 let kopané, hřiště u nové školy
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině
Skauti odjíždějí na dvoutýdenní tábor u Slezské Harty
Povinné pravidelné očkování psů proti vzteklině
Krmáš v Polance, atrakce na ploše u Janovské ulice
Prodej levných knih v kině
Rekonstrukce pláště staré školy
Na poli za Zámeckou zadržen uprchlý vězeň
Přívalový déšť, na Janové zásah hasičů
Zemřel bývalý farář P. Jaroslav Bárta, 79 let
Slavnostní zahájení školního roku v nové škole (stará se opravuje)
Pohřeb P. Jaroslava Bárty ve Staré Bělé
Vsyp 9 uren na vsypové loučce v urnovém háji
Zasedání zastupitelstva městského obvodu v kině
Sběr železného šrotu, skauti
Zájezd zahrádkářů do Boskovic, zahradnictví Lebiš
Základní škola organizuje sběr starého papíru (2 týdny)
Zahájení cvičení jógy v mateřské škole
Podzimní turistický zájezd DTJ-ASPV do Súlovských skal
Setkání jubilantů 70 a 75 let v malém sále u Friedlů
Drakiáda za fotbalovým hřištěm, letecko-modelářský oddíl Sokola
Výstava Krása našich zahrádek v sále ZUŠ, zahrádkáři
Výstava králíků, holubů a drůbeže, chovatelé (v chov.areálu)

14.-15.10.
17.10.
19.10.
24.10.
01.-02.11.
08.11.
13.11.
14.11.
25.11.
07.12.
11.12.
15.12.
18.12.

19.12.
21.12.
24.12.
Prosinec
31.12.

Sběr a likvidace velkoobjem. A nebezpeč.odpadu
Závěrečné zasedání obvodního zastupitelstva v sále kina
Podzimní koncert dechové hudby v kině
Koncert pro potřebné, ZUŠ, v kině
Komunální volby do obvodního a městského zastupitelstva
Noční orientační běh, Sokol
Výchovný koncert ZUŠ pro rodiče a žáky PHV, sál ZUŠ
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obvodu v kině
2.zasedání nového zastupitelstva obvodu v kině
Mikulášská zábava v Dělnickém domě, házenkářský klub DTJ
Koncert dětí ZUŠ Vánoce přicházejí, sál ZUŠ
Vánoční koncert učitelů a Slezské lidové koledy v úpr. Jindřicha Czerného,
Husův sbor
Vánoční koncert dět.pěveckého sboru HLAHOL ve dvoraně školy
V galerii školy výstava pastelů Turistické malování Ivy Krakovské
Autogramiáda nové knihy Štěpána Neuwirtha Povídky od loveckého krbu
3. zasedání zastupitelstva obvodu v kině
Vánoční koncert dechové hudby v kině
Na půlnoční mši provedena vánoční mše J. Otčenáška
Dotisk knihy Ze starých časů H.Salichové
Polanka má 4.248 obyvatel

23. RŮZNÉ
-

-

-

-

od 1.ledna 2002 se zavádí nová měna do dvanácti států Evropské unie – Euro
křest nové knihy našeho občana Štěpána Neuwirtha „Tep nemocnice“ se konal 25.
března 2002 v prostorách galerie Ametyst ve Fakultní nemocnici v Porubě. Štěpán
Neuwirth je mluvčím Fakultní nemocnice s poliklinikou.
Koncem roku vyjde v nakladatelství REPRONIS další, již sedmá kniha Štěpána
Neuwirtha „Povídky od loveckého krbu“. Křest knihy a autogramiáda byly
18.prosince odpoledne v nové škole v Polance.
Přečíslování telefonních stanic na devítimístná čísla proběhlo v celé republice 22.září.
Ostravské stanice teď mají na začátku číslo 56. Např. starosta obvodu má do úřadu
číslo 596 946 040.
Kronikář Jaroslav Král zpracoval rukopis „Nářečí v Polance“ a také slovník místních
výrazů. Kromě toho pracuje na řadě dalších rukopisů: Osobnosti Polanky (starostové,
faráři, ředitelé škol, poštmistři, kronikáři), Polanka v datech, Pověsti, historky a
zajímavosti o Polance, Ochotnické divadlo v Polance, Místní dráha Svinov-PolankaKlimkovice, Drobné sakrální stavby v Polance aj.

