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2. K R O N I K A
Kronikářem obvodu je od 1. února 1994 Mgr. Jaroslav Král.
Přehled o jednotlivých dílech obecní kroniky od roku 1925 a kronikářích je uveden
v zápise za rok 2001, kapitola 2. - Kronika.
Letos se poprvé nekonal seminář obvodních kronikářů v Ostravě. Kronikář města
Ostravy Mgr. Martin Juřica navštívil postupně obvodní kronikáře v místě jejich působení,
aby se s jejich prací seznámil přímo. Do Polanky přijel 9. září dopoledne. Prohlédl si
zápisy za léta 2000 - 2002 a stav zpracování za rok 2003, seznámil se s rukopisnými
pracemi kronikáře a jeho dalšími aktivitami. Část návštěvy věnoval prohlídce centra
obvodu - kostel sv. Anny, Husův sbor, obvodní úřad a pošta, park u kostela s bludným
balvanem, areál kina, nákupní středisko, stará škola aj.
Kronikář nadále doplňuje rozepsané rukopisné práce (Osobnosti Polanky:
starostové, faráři, ředitelé škol, kronikáři, poštmistři, umělecké osobnosti, Polanka v
datech, Kostel sv. Anny, Drobné sakrální stavby, Zámek v Polance, Husův sbor, Doprava,
Ochotnické divadlo,Smíšený pěvecký sbor, Vodní mlýny a pily, Pověsti, Nářečí v Polance
aj.). Začal psát nové rukopisy: Památné stromy v Polance, Přehled o počtu obyvatel za
jednotlivá léta, Historie založení Jednoty Orel, Příjmení a rody v Polance.
Zprávu o činnosti kronikáře podal kronikář na schůzi školské a kulturní komise
ÚMOb (vedoucí Marie Krejčí) 28. ledna v budově radnice. Kontrolu stavu obecní kroniky
za léta 1991 - 2001 provedla Marie Krejčí 11. května 2003. Text kroniky za rok 2002
odevzdal kronikář tajemnici úřadu Zdeňce Svobodové 9. června 2003. Tím bylo vyrovnáno
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zpoždění, způsobené zápisem prvních tří let činnosti úřadu od r. 1991 (tři toky před
započetím funkce kronikáře).
Kronikář poskytl materiály k historii Polanky studentkám Evě Smékalové a Pavle
Krátké z Polanky a žáku Liboru Hinčicovi z Ostravy, který na vysoké úrovni mapuje
historii bývalé trati Svinov - Polanka - Klimkovice. Kronikář úzce spolupracoval s ing.
Bořivojem Teichmannem z Vratimova při přípravě publikace o drobných sakrálních
stavbách v Poodří. Též poskytl materiály Ing. Václavu Langerovi z Kopřivnice při přípravě
jeho publikace o účastnících odboje za I. a II. světové války (občané Polanky, Klimkovic a
Svinova).
Profesoru ostravské univerzity z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v
Ostravě PhDr. Janu Mazurkovi poskytl kronikář všechny získané informace a materiály o
zdejším rodákovi - hudebním skladateli Václavu Nelhyblovi i o jeho sbírce skladeb uložené
na Univerzitě v městě Scrantonu v Pensylvánii v USA.
Na Střední průmyslové škole v Ostravě - Vítkovicích uskutečnil kronikář v květnu
tři besedy se studenty o polanském rodákovi a bývalém žáku této SPŠ letci Jiřím Královi.
V květnu uskutečnil kronikář dvě besedy o válce a osvobození Polanky pro žáky
devátých tříd ZŠ v Polance. Zhotovil šest nástěnek s dokumenty k osvobození Polanky v
roce 1945. Ty byly použity při koncertu učitelů ZUŠ k výročí osvobození, při besedě se
žáky a uloženy v archivu Základní umělecké školy v Polance.
V rubrice "Ze stránek kronik" v Polanském zpravodaji publikoval letos kronikář
Jaroslav Král příspěvky:
Počátky Jednoty Orel v Polance
Místní čtvrť FOJTOVSKÁ
Místní čtvrť ZÁMECKÁ
Místní čtvrť OSADA MÍRU.
V závěru roku byla na místním úřadě nalezena postrádaná "Kronika Základní školy
v Ostravě - Polance", 2. díl, léta 1977 - 1991.
Sbor dobrovolných hasičů v Polance vydal almanach "110 let Sboru dobrovolných
hasičů Polanka nad Odrou 1893 - 2003" formátu A4, 16 listů, 32 stran. Autorem je
Stanislav Výtisk.
Letopisecká komise je beze změn.
3. P O P I S O B V O D U
Základní údaje o Polance nad Odrou jako o jednom ze 23 městských obvodů
statutárního města Ostrava zůstávají beze změn.
Nadále jsou platné údaje o celkové kulturní vyspělosti. Vyplývá to i z dalších
kapitol, zejména z úseku kultury a osvěty, tělovýchovy a sportu, výstavby a zvelebení obce,
péče o životní prostředí, ale i z výčtu chronologických událostí a dalších kapitol.
Vzhled obvodu se každým rokem zlepšuje. V předcházejících letech k tomu
přispělo zejména dokončení plynofikace. V letošním roce získal obvod na kráse zejména
vybudováním chodníků téměř po celé délce hlavní cesty přes Polanku - ulice 1. května. Na
horním konci u Klimkovic byla dokončena oprava mostu pod hlavní silnicí přes Polančici a
jeho rozšíření o chodník pro pěší. Opraven byl i most na nově pojmenované ulici "K
Polančici" ( u Tomášků, u Srovnalů).
Čilý stavební ruch probíhal v oblasti osady Janová, na západní straně čtvrti
Fojtovská - ulice K Mlýnku, parcelace a komplexní inženýrské sítě a také první stavby na
ulici U Rybníčku, výstavba nových rodinných domků v různých částech Polanky,
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podrobněji v kapitole 11. Na bývalé tramvajové trati na Zámecké byl postaven první
domek (manželé Bochenští ). Nový domek vyrostl také např. ve svahu vedle cesty kolem
zámku (Holčik).
Letos vznikly některé nové ulice nebo některé dosavadní byly pojmenovány, např.
Severní, Režná, Odbočná, V Záhybu, K Polančici, Na Hranici. Podrobněji v kapitole 11.
V oblasti kolem bývalé cihelny na Janovské ulici už od roku 2000 stojí krásně
renovovaný Dům s pečovatelskou službou. Dosud nevyužitá zchátralá stavba tovární
budovy bývalé cihelny byla v tomto roce renovována Ing. Josefem Havrlantem na
výstavnou čtyřpodlažní budovu. I když není rozhodnuto, k jakým účelům bude sloužit
(především pro provoz elektroinstalatérské a elektromontážní firmy), vnějším vzhledem
výrazně přispěla stavba ke zkrášlení vzhledu prostoru kolem bývalé cihelny.
Na ulici K Pile, v místech bývalé palírny lihu (Palarňa) byla dána do provozu letní
restaurace Na Baště (manželé Luzarovi). Má výhodnou polohu, kolem vede cyklistická
stezka. Více v kapitole 9.
V listopadu došlo formou daru k převedení pozemku vedle kostela sv. Anny z
majetku římskokatolické farnosti Polanka na město Ostrava - městský obvod Polanka n. O.
Jedná se o celý areál parku (bývalý hřbitov), který od této chvíle patří naší obci se všemi
právy, ale i povinnostmi vlastníka.
O restaurování pozdně barokní sochy sv. Vendelína, původně umístěné v kapličce
na dolní Polance, je podrobněji psáno v kapitole 14. V této kapitole je též psáno o umístění
desky se jmény padlých německých vojáků na Frankově kapli. Odhalení desky bylo 27.
června.
Česká pošta Ostrava 25
sídlí stále od prosince 1926 v Obecním domě č.p. 1. Letos nastala změna ve funkci
vedoucí poštovního úřadu. Po odchodu p. Petruškové do důchodu se stala vedoucí Eva
Zawadová z Ostravy-Poruby.
4. O B Y V A T E L S T V O
Již v září překročil počet trvale žijících obyvatel Polanky hranici 4 300. K 10. září
nás bylo přesně 4 307.
K 31. prosinci 2003 měla Polanka 4 320 obyvatel. Z toho asi 2 155 mužů a 2 165
žen (údaje nebylo možno přesně zjistit).
V tomto roce se narodilo 34 dětí, z toho 14 chlapců a 20 děvčat. Z celkového počtu
48 zemřelých bylo 22 mužů a 26 žen.
Polanský zpravodaj č. 1/2004 přinesl přehlednou tabulku o počtu obyvatel Polanky n. O.
za posledních devět let:
rok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
narození
29 25
35
34
28
25
úmrtí
63 45
34
40
47
28
přistěhování 115 76
123
101
86
103
odstěhování
71 63
65
71
67
51
celkem
k 31. 12.
4 104 4 094 4 150 4167 4 163 4 217

29
44
99
57

28
37
110
66

34
48
107
53

4 245

4280

4320
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Z přehledu vyplývá poměrně nízká porodnost v posledních letech, teprve v tomto
roce mírně stoupla. Počet obyvatel se zvyšuje hlavně přistěhováním v důsledku vzrůstající
výstavby a provedených rekonstrukcí starších rodinných domků.
Na zdejší radnici bylo letos oddáno 23 párů snoubenců. Je to výrazný vzestup oproti
loňskému roku, kdy bylo oddáno jen 14 manželských párů. Jeden sňatek byl uzavřen v
kostele sv. Anny, jeden sňatek byl s cizincem.
Nadále se provádí slavnostní vítání občánků na zdejší radnici podobně jako v
předcházejících letech.
Denní tisk konstatuje, že v současné době se před svatbou rodí téměř třetina dětí. V
Moravskoslezském kraji dětí ubývá, snoubenci stárnou. Víra ve šťastný život manželský
přetrvává navzdory tomu, že ročně připadají v MS kraji tři rozvody na pět nových sňatků.
Letos už zase svateb mírně přibývá. Mimo manželství se také rodí stále více dětí. Být
svobodnou matkou už dnes není v očích veřejnosti žádná hanba. Mnohé ženy s dítětem tak
využívají všech výhod, které jim nabízí sociální síť.
Průměrný věk mužů v naší obci činil ke konci roku 38,62 let, u žen 41,52 let.
Průměrný věk všech obyvatel obce byl 40,07 let.
V říjnu se opět konalo tradiční setkání jubilantů, kteří letos dosáhli věku 70 a 75 let
( ročník 1933 a 1928 ). V sále u kina vystoupili se zábavným programem Polanští
písničkáři.
Místní matrika vydává od července 2000 občanské průkazy a pasy, ověřuje listiny a
podpisy, vydává rybářské lístky.
Nejstarší občané Polanky
Jozef Škvarek
Hraničky 458
98 let
Anna Franková
A. Letenské 539
95 let
Štěpánka Duroňová
1. května 235
94 let
94 let
Anežka Mocková
Příměstská 778
Veronika Mičlová
B. Smetany 771
94 let
Metoděj Veverka
Řezáčova 452
94 let
Milada Přibylová
Zákoutí 5
93 let
Marie Šindlová
Oblouková 190
92 let
Amalie Dobešová
K Pile 473
92 let
Helena Bucká
Malostranská 774
92 let
Vlasta Priesnerová
Gregora Tajovského 388
92 let
Zdeněk Chyla
Konečná 537
90 let
Ludvík Mincel
Jabloňová 997
90 let
90 let
Božena Tomášková
1. května 261
Vlastimila Kubzová
Malostranská 116
90 let
Ze známějších občanů v roce 2003 zemřeli:
Vítezslav Plechatý, středoškolský profesor a pak ředitel gymnázia na Matiční ulici v Ostravě,
režisér divadelních ochotníků. Zemřel v 78 letech 21. března. Bydlel na ul. H. Salichové.
Rudolf Podolský, zpěvák - tenorista ( např. role kapitána ve Svatbě v Malinovce). Bydlel na ul. J.
Zrzavého, zemřel ve věku 77 let.
Albín Pyrdek z ul. Bezručovy zemřel ve věku 67 let. Dříve aktivní fotbalista, později trenér
mládeže.
Arnošt Neuwirth z Malostranské ulice zemřel v červnu ve věku 87 let. Po listopadu 1989 usiloval
o obnovení činnosti DTJ v Polance. Byl synem prvního starosty obce po roce 1918.
Karel Stodt, známý zahradník na ul. Hraničky zemřel 9. 7. ve věku 83 let.
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Zdeněk Kula, skautský činovník, kostelník v chrámu sv. Anny. Bydlel na ulici Tajovského, zemřel
3. 10. ve věku 73 let.
Eustach Pasker, známý funkcionář JZD (později Družstva vlastníků) zemřel 24. 10. ve věku 85
let.Bydlel na Janové, ul. Mezi Lány.
Zdeněk Dybal, učitel a zástupce ředitele ZŠ v Polance, aktivní hudebník, zemřel 25. prosince ve
věku 65 let. Bydlel na ul. L. Janáčka.
Mimořádných událostí ani letos v obci nebylo. Nejmladším zemřelým byl Pavel Duben (ul.
H. Salichové 1056), který zemřel ve věku 35 let. Trpěl epileptickými záchvaty. Ve věku 47 let
zahynula při dopravní nehodě mimo Polanku Eva Králová z ul. Hraničky. Ve věku 48 let zemřel
na rakovinu Luděk Kaluža z Havlíčkovy ulice. Ve věku 49 let zemřel Jan Soudek, instalatér z
Osady míru.
Z nejstarších občanů letos zemřeli Jozef Škvarek (98)- dosud nejstarší občan Polanky,
Marie Bergrová z Přemyšova (95), Vilém Bartoš (92) z ul. Jana Nohy, Bohumila Hanulíková (96)
z ul. Zákoutí. Františka Freislerová (92) z ul. 1. května 564, Mária Pospíšilová, ul. 1. května 230
(92).
Pohřby občanů a jejich příbuzných se konaly většinou ze smuteční obřadní síně na ulici
Anny Letenské (bývalá Frankova kaple), některé z kostela sv. Anny.
Z 50 evidovaných pohřbů (včetně pohřbů 4 cizích občanů - z Třebovic, Poruby, Svinova,
Hlučína) bylo 19 pohřbů z obřadní síně, 10 z kostela sv. Anny, 1 z Husova sboru. Stále přibývá
pohřbů bez smutečního obřadu. Takových pohřbů bylo letos již patnáct. Jeden pohřeb se konal v
kostele ve Svinově, jeden v kostele v Porubě, jeden v obřadní síni krematoria na Slezské Ostravě.
Pohřbů s katolickým knězem bylo celkem 18, s knězem Církve československé husitské 2,
občanských obřadů bylo 12.
U katolických obřadů byl většinou místní duchovní správce P. Zdeněk Pluhař (jednou
asistoval P. Alois Hurník, rodák z Polanky), u pohřbů CČSH farář Milan Gebčinský ze St. Bělé a
Frant. Raušer z Vratimova. Při občanských obřadech byl řečníkem většinou Jaroslav Rýc ze
Svinova.
Pohřbů do země bylo celkem 18, zbývající 32 byly pohřby žehem v krematoriu v Ostravě.
Průměrný věk zesnulých byl 73,56 let.
Hudební stránku při obřadech v kostele zajišťovali většinou houslista Josef Hurník a
varhanice Marie Krejčí , v obřadní síni houslista Jaroslav Král a varhaník Pavel Král. Při
katolických obřadech účinkovaly zpěvačky chrámu sv. Anny (kolem 6 členek). Při pohřbech
většinou hrávala i místní dechová hudba Jiřího Adamce v počtu 10 - 12 členů.
Vsyp zpopelněných zesnulých na vsypové loučce v urnovém háji se letos konal ve dvou
termínech. Poprvé - na přání rodiny Pyrdekovy se konal vsyp ve středu 2. 7. odpoledne.Začal
malým obřadem v obřadní síni u urny s popelem zesnulého Albína Pyrdka s hudebním programem
a krátkým proslovem manželky zesnulého. Po obřadu byla urna s popelem zanesena ke vsypové
loučce a spolu s urnami manželů Svačinových vsypána do země na loučce. Provedl to správce
hřbitova Věroslav Neuvirth.
Podruhé - hromadný vsyp se konal na téže loučce v neděli 14. září dopoledne. Ke vsypu
jednotlivých uren hrála malá dechová hudba ( 7 členů). Byly vsypány ostatky osmi osob, dnes již
skoro zapomenutých nebo cizích. Mezi nimi byli manželé Adolf a Anastázie Görtlerovi, dvě
výrazné osobnosti místních divadelních ochotníků i jejich zeť Vladimír Teichmann.
Nezaměstnanost občanů
V březnu byla 9,1 % , což je 194 uchazečů o zaměstnání. Oproti loňsku je to pokles o 0,3
procent. Ve městě Ostravě se procento nezaměstnanosti mírně zvedlo - 17,7%. V září bylo v
Polance 9,2 %.
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Setkání ročníku 1938
Sešli se v restauraci u Friedlů, navštívili také novou školu. Přivítal je ředitel školy RNDr.
Josef Teper i starosta Přemysl Kaspřík.
5. P O L I T I C K Ý A V E Ř E J N Ý Ž I V O T
1.ledna 2003 oslavila česká republika desáté výročí svého vzniku. Od toho data začíná
fungovat nové správní řízení: byly zrušeny bývalé okresy, území ČR je rozděleno na 14 krajů.
Statutární město Ostrava s 23 obvody patří k území Moravskoslezského kraje.
V čele krajského úřadu stojí hejtman - Ing.Evžen Tošenovský (ODS). Jeho náměstky jsou : Ing.
Carbol, Ing. Josef Jalůvka, PhDr. Jaroslava Wenigerová a Ing. Zdislav Wantula. Orgány kraje jsou
zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a zvláštní orgány podle zákona. Zastupitelstvo kraje má
65 členů. Rada má 11 členů.
Kraj tvoří bývalé okresy: Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava město( 302 obcí). Má 1 265 018 obyvatel.
Od května vychází měsíčník Moravskoslezský kraj, distribuovaný do domácností.
Politické strany v obvodě Polanka n. Odrou:
ODS Občanská demokratická strana
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL- Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy.
Vyvíjejí zvýšenou činnost zejména v období voleb.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka n. Odrou
začalo pracovat po komunálních volbách 1. a 2. 11. 2002. Má 15 členů v čele s pětičlennou
radou. Starostou byl zvolen opět Přemysl Kaspřík (52 let) - člen ODS. Brzy po volbách
rezignovala členka zastupitelstva Zdeňka Jacková (42 let) - ČSSD, místo ní náhradník Ing. Václav
Kortus.
Zastupitelstvo
Přemysl Kaspřík, Ing. Jiří Malík, Zdeněk Bílý, Dr. Ing. Luděk Dluhoš, Ing. Petr Prášek, Silvie
Juřinová,Sylvie Vilišová, Miroslav Neuvirt, Ing. Marek Blahut, Ing. Václav Kortus, Petr Andla,
Jiří Stareček, Jan Fešar, Jana Suderová, Marie Krejčí.
Radu tvoří Př. Kaspřík,Luděk Dluhoš, Jiří Malík , Petr Prášek a Jan Fešar.
Zasedání zastupitelstva se konala v sále kina v Polance a to 30. ledna, 17. dubna, 7.
července, 16. října a 18. prosince 2003. O jednáních rady a zastupitelstva byli občané informováni
ve všech číslech Polanského zpravodaje. Zastupitelstvo např. rozhodovalo o finančních dotacích, o
pozemkových záležitostech, o hospodaření a rozpočtu, o větších opravách, navrhlo zastupitelstvu
města Ostravy názvy nových ulic aj. Drobnější akce projednávala rada.
Zasedání rady městského obvodu: 15. 1., 12.2., 24. 2.(mimoř.), 3. 3., 25. 3., 23.4., 28. 5.,
30. 6., 17.7. a další zasedání.
Úřad městského obvodu (radnice) je nadále v budově č. p. 1 na ulici 1. května. Tato budova
má letos již 130 let. V r. 1873 byla vysvěcena jako škola. Po vystěhování školy r. 1905 se jí začalo
říkat Obecní dům. V přízemí budovy je též poštovní úřad.
Na radnici dochází k nárůstu nové agendy - (občanské průkazy, pasy), k obrovskému
nárůstu požadavků na místní stavební úřad. Stav zaměstnanců se nemění - starosta - Přemysl
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Kaspřík, tajemnice - Zdenka Svobodová, matrikářka Leona Kalužová, dále na matrice Petra
Staníčková, účetní Libuše Mihulová, na stavebním oddělení pracují Marie Valíčková a Pavla
Fikejsová, na úseku sociálním Hana Šimůnková a Markéta Třešňáková, majetkoprávní oddělení
vede Jarmila Králová, oddělení místního hospodářství Vladimír Mikeska, úsek údržby vede
Zdeněk Kocur, pracují zde dále Josef Gelnar a Jaromír Štefek. Ve funkci správce hřbitova letos
končí Věroslav Neuvirth, uklízečkou je Alena Krivá.
Letos se žádné volby nekonaly, proběhlo však
REFERENDUM ke vstupu ČR do Evropské unie. To se konalo ve dnech 13. a 14. června. Poprvé
v historii měli občané možnost přímo ovlivňovat dějiny naší země. Účast občanů však byla
poměrně nízká - jen 56,87 %. Pro vstup do EU hlasovalo 1 556 občanů, což je 81,03 %, proti
vstupu bylo 365 hlasů. Hlasování proběhlo opět ve čtyřech okrscích v Polance - v kině v
Dělnickém domě, v budově obvodního úřadu a na Janové.
Významnou společenskou akcí byly oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů ve dnech
20. - 22. června. Podrobněji v kapitole 14.
Jednota Orel oslavila letos 80. výročí založení. Oslava se konala 17. května v sále Družstva
vlastníků. Viz kapitola 14.
Tradiční společenskou akcí byl opět polanský krmáš, který letos připadl na neděli 27.
července. Viz kapitola 14.
Od října používá radnice novou znělku pro vysílání zpráv v místním rozhlase. Změna byla
provedena z technických důvodů a nová znělka, tak jako ta minulá, nepodléhá zpoplatnění OSA
(Ochrannému svazu autorů). Autorem hudby a interpretem je Evžen Proisl.
Výchovný ústav v Polance neslavně proslavil obec ve sdělovacích prostředcích (televize,
tisk) od března 2003, kdy ministryně školství Petra Buzková provedla přepadovou inspekci
vrtulníkem na základě zpráv o podivných metodách výchovy svěřenců v tomto ústavu na Janové, v
objektu bývalých kasáren. Ústav zřídilo ministerstvo školství pro chronické útěkáře a mladistvé
delikventy. Ministryně Petra Buzková na základě zprávy zástupkyně ombudsmana Anny Šabatové
v březnu letošního roku tento objekt zavřela.
Velký zábavný program s účastí populárních osobností (Jaromír Jágr, Iveta Bartošová,
Tereza Maxová aj.) uspořádal Fotbalový klub SK Polanka na hřišti 7. června. Podrobněji v
kapitole 15.
Pamětní deska 81 německým vojákům, padlým na území Polanky n. O. za druhé světové
války byla odhalena na Frankově kapli (na stěně vlevo od hlavního vchodu ) 27. června za
přítomnosti manželů Dreyerových (syn padlého vojáka). Mementem zůstane nápis na této desce:
"Zde odpočívá 81 německých vojáků, kteří padli na sklonku II. světové války poblíž obce Polanky
nad Odrou. Jejich potomci budou usilovat o to, aby k žádné podobné válce již nikdy nedošlo !"
Polanský zpravodaj vycházel již 10. rokem v novinové formě. Letos vyšlo 5 čísel, každé
po 8 stránkách, č. 3 a 4 po 10 stránkách formátu A 4. Zpravodaj přinášel zejména zprávy z jednání
rady a zastupitelstva, informace o životě v obci a též rubriku "Ze stránek kronik". PZ distribuuje
pošta do všech domů.
Do všech domácností je také doručován měsíčník Ostravské radnice, měsíčník Program a
od května 2003 také měsíčník Moravskoslezský kraj.
Z událostí v okolí
- V Domě kultury v Ostravě se konal 19. ledna slavnostní koncert ke 100. výročí Pěveckého
sdružení moravských učitelů (PSMU). Tento světově známý mužský sbor vystupoval v
minulosti dvakrát i v Polance (rok 1945, 1996).
- V Ostravě se opravují silnice na Frýdlantských mostech.
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- V Klimkovicích proběhl 13. září jarmark. Jeho tradice se v posledních letech obnovuje, účast
občanů z okolí je značná.
- Klimkovická ZUŠ ( Základní umělecká škola , dříve Lidová škola umění ) oslavila 17. října 50
let svého trvání.
- V Hrabové vyrůstá stavba dřevěného kostelíka. Jde o repliku dřevěného kostela sv. Kateřiny ze
16. století, který vyhořel 2. dubna loňského roku. Obrázek kostelíka je i ve znaku Hrabové. V
srpnu 2003 již stála hrubá stavba věže kostela.
- Ve Svinově probíhá velká rekonstrukce celého železničního nádraží. Jsou již provedena nová
nástupiště a podchody s pojízdnými schody. Zatím se rekonstrukce nedotkla prostoru před
nádražím.
- Ve Svinově lze již pozorovat první práce na přípravě trasy dálnice D 47 v oblasti mezi Zeleninou
a vlakovou tratí. Tady asi povedou pilíře budoucí dálnice - nadjezdu nad tratí.
Některé události v České republice
- Na začátku roku proběhla volba prezidenta republiky. Parlament se ve Španělském sále
Pražského hradu několikrát pokusil zvolit hlavu státu. První kolo se konalo 15. ledna, do 2. kola
postoupili Petr Pithart a Václav Klaus. Druhé kolo se konalo 24. ledna, ale nikdo nebyl zvolen.
Kandidáty byli Klaus, Moserová, Miloš Zeman, ten však odstoupil.
2. února byl Václav Havel po 13 letech poslední den ve funkci prezidenta republiky. Skoro celý
únor byla ČR bez prezidenta. 19. února kandiduje Jan Sokol na funkci prezidenta.
28. února byl zvolen Václav Klaus prezidentem republiky (jako 10. prezident v čsl. dějinách,
druhý v dějinách České republiky). Byl zvolen 142 hlasy, jen o jeden hlas.
- 7. března ( v den narozenin TGM ) probíhá inaugurace a slib, Václav Klaus se stává prezidentem
ČR.
- 16. dubna byla podepsána smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Podepsali ji
prezident Václav Klaus, předseda vlády Vladimír Špidla a ministr zahraničí Cyril Svoboda.
- 29. 5. zkrachovala UNION banka, šla do konkurzu.
- téhož dne podal ministr obrany Jaroslav Tvrdík demisi ( důvod - omezení rozpočtu ).
- Od 2. 7. byla otevřena výstava korunovačních klenotů na Hradě ( poprvé od roku 1998 ).
- 6. 7. prezident Václav Klaus přítomen na ekumenické bohoslužbě v Betlémské kapli k 588.
výročí upálení M. Jana Husa. Vysílala ČT.
- Jiří Janeček novým ředitelem České televize od 16. 7.
- Míra nezaměstnanosti v České republice 10,1 % k 8. 10. 2004 (= zvýšení ).
- Velmi suché léto, období sucha končí 9. října.
- Objevují se úvahy o zrušení základní vojenské služby od r. 2004.
- Konec platnosti desetníků a dvacetníků ( haléře) ) dnem 31. října.
- V Praze na Staroměstském náměstí se zlomil velký smrk ( Karel III.), darovaný obcí Velké
Karlovice.
Někteří čeští státníci
Prezident České republiky Václav Havel do 2. února, od 7. března Václav Klaus.
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla ( ČSSD ).
Ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU - ČSL ).
Ministr vnitra Stanislav Gross ( ČSSD ).
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík, po něm Miroslav Kostelka.
Ministryně školství Petra Buzková.
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Ministr kultury Pavel Dostál.
Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek ( ODS ).
Předseda senátu Petr Pithart.
Významější události ve světě
- Havárie amerického raketoplánu Columbia se 7 astronauty na palubě, všichni zahynuli 1. února
při přistávacím manévru.
- Prezident USA George Bush dává ultimátum iráckému prezidentovi Saddámu Husajnovi k
vydání jaderných zbraní do 48 hodin ( 18. března ). Za dva dny, 20. března, začaly USA válku
v Iráku.
- 15. srpna - obrovský výpadek elektrického proudu na východě USA a na jihu Kanady, největší
v historii.
- 21. srpna navštívila Prahu japonská delegace, v níž byl i japonský prezident Keniči Ogawa a
předseda vlády Džuničiró Koizumi. Doprovázel je robot ASIMO, doposud technologicky
nejdokonalejší humanoidní robot ( výška 120 cm, váha 52 kg ). Ten umí tančit, chodit do
schodů, otvírat dveře, hrát fotbal, podávat ruku, zvládá několik světových jazyků. Robot také
položil květiny k bustě Karla Čapka v Národním muzeu. V díle Karla Čapka R.U.R. se v roce
1920 výraz robot objevil vůbec poprvé.
- Papež Jan Pavel II., jemuž je 83 let, byl letos již potřetí na Slovensku - 11. září.
- V Číně poprvé vypustili na oběžnou dráhu kosmickou loď s člověkem na palubě. Kosmonaut
( v Číně mu říkají tchaikonaut) se jmenoval Jang Li-wej. Bylo to 15. října.
Světoví státníci
Prezident USA George Bush maldší.
Prezident Ruska - Vladimír Putin.
Slovenským prezidentem je Rudolf Schuster.

6. H O S P O D A Ř E N Í

ÚMOb

Rozpočet na rok 2003 ( v tisících Kč )
Schválilo jej zastupitelstvo obvodu 30. 1. 2003
Příjmy:
1. Daňové
1 678
1 240
2. Nedaňové
3. Kapitálové
35
4. Dotace účelové ze stát. rozpočtu
4 947
5. Dotace účelové
z Magistrátu m. Ostravy
485
6. Neúčelové dotace z MMO
8 031
Příjmy celkem
16 425
Výdaje:
1. Silnice a místní komunikace
779
( údržba, doprav. zn., zimní údržba )
2. Kanalizace ( údržba, čištění )
190
3. Mateřská škola
775
4. Základní škola
1 718
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5. Kino
319
6. Kultura ( knihovna a j. )
23
7. Obnova kulturních památek
30
( socha sv. Vendelína )
8. Místní rozhlas
27
9. Polanský zpravodaj
45
10. Aktiv pro občanské záležitosti
54
11. Dotace na tělov. činnost a spolky
155
12. Bytové hospodářství
356
13. Nebytové hospodářství
105
14. Pohřebnictví
406
15. Likvidace černých staveb
50
16. Údržba veřejné zeleně
291
17. Sociální dávky
4 000
18. Kluby důchodců
15
156
19. Požární ochrana, městská policie
20. Místní zastupitelské orgány
897
21. Místní správa
5 719
22. Rezerva
315
Výdaje celkem
16 425
Schválený rozpočet zatím neobsahuje žádné investiční výdaje, protože v rámci rozpočtu
města Ostravy nebyly letos našemu obvodu žádné přiznány.
Město Ostrava jako investor bude v letošním roce investovat v našem obvodě dvě akce, a to
zahájení výstavby tělocvičny u ZŠ H. Salichové a dále bude pokračovat po delší přestávce
napojení páteřní kanalizace na pravobřežní sběrač "D". ( Od Mlýnky na dol. Polance až do
Výškovic.) Tato akce je částečně hrazena z fondu Evropské Unie (tzv. ISPA fondy ).
O zapojení přebytku hospodaření za rok 2002 ve výši 1, 028 mil. Kč do schváleného
rozpočtu na rok 2003 rozhodlo zastupitelstvo 17. 4. 2002 následovně:
- 130 000 Kč výkup pozemků pro parkoviště u mateřské školy
- 250 000 Kč opravy místních komunikací ((ul. Malá, Nábřežní, Hraničky, K Mlýnku )
- 50 000 Kč oprava elektroinstalace Frankovy kaple
- 40 000 Kč instalace a oživení datových rozvodů v budově úřadu - intranet
- 10 000 Kč finanční dotace FK SK Polanka ( dočerpání dotace za r. 2002)
- 100 000 Kč finanční dotace Biskupství ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní 1, Ostrava na
opravu kostela sv. Anny v Polance n. O.
- 448 000 Kč rozpočtová rezerva
Rada měst. obvodu rozhodla v červnu o finančním daru 3 000 Kč "Nadaci Landek" na
záchranu a údržbu hornických památek, o poskytnutí finanční dotace 2 000 Kč základní
organizaci Českého svazu chovatelů v Polance ( částečná úhrada nákladů na výstavu v době
krmáše ), o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 10 000 Kč DTJ Polanka na režijní
náklady na stravu pro účastníky mezinárodního házenkářského turnaje "Polanka - Klimkovice
CUP" v červnu 2003, rozhodla o rozpočtovém přesunu, který poskytnutou částku pokryje,
rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku 3 000 Kč na částečnou úhradu opravy obecní kaple
místní organizaci OREL.
Zastupitelstvo obvodu rozhodlo 17. 7. poskytnout finanční dotaci na rok 2003 těmto
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organizacím:
- FK SK Polanka
35 tisíc Kč
- DTJ Polanka
50 tis. Kč
- TJ Sokol Polanka
45 tis. Kč
- Junák Polanka
20 tis. Kč
- Asociace škol. klubů ZŠ 5 tis. Kč
- sdružení Hlahol
5 tis. Kč
Hospodaření městského obvodu Polanka n. Odrou za rok 2003 skončilo přebytkem ve výši
4,4 mil. Kč.
7. P R Ů M Y S L O V É P O D N I K Y A D R U Ž S T V A
Na katastru Polanky nadále nejsou větší podniky nebo družstva. Situace byla podrobněji
popsána v loňském roce.
Na Janové probíhají přípravné práce na obnovení těžby písku. Jedná se o pískovnu poblíž
katastrální hranice s Klimkovicemi, vedle státní silnice "Ostravská". Těžba bude rozdělena do
dvou etap, první etapa v březnu t. r., ukončení rekultivace má být v roce 2010.
8. Z E M Ě D Ě L S T V Í
Transformace JZD na Družstvo vlastníků (DV) po roce 1990 byla stručně popsána v této
kronice v roce 2002. DV obhospodařuje asi 1 300 ha zemědělské půdy . Stoupající trend
hospodaření vyvrcholil v roce 2001. DV je řízeno nadále představenstvem, jehož předsedou je
Ing. Jan Rädisch. Ekonomem je Ing. Vít Suder. Oba bydlí v Polance. Průmyslovou výrobu při
DV vede Ing. Jaroslav Adamus z Třebovic.
Soukromí zemědělci hospodaří na malé části půdy (viz rok 1999).
I v r. 2003 pokračoval nepříznivý vývoj výkupních cen. Nepříznivý průběh zimy a loňské
sucho poznamenalo výnosy zrnin, pícnin a velmi výrazně řepky. Úspěšně vyšla cukrovka - měla
vysokou cukernatost, tedy přinesla slušný výsledek.
DV investovalo do strojů, zařízení a oprav. Největší akcí byla rekonstrukce a rozšíření
dochoven selat.
Výroba mléka - počet dojnic se pohyboval kolem 413 kusů.
Výroba vepřového masa - dařilo se zvyšovat úroveň odchovu selat až na 22,3 selat na
prasnici a rok. Budovaly se stáje pro zvýšení kapacity chovu.
Rostlinná výroba - struktura osevu byla i letos podobná jako v minulých letech. Hlavním
úkolem bylo zabezpečení živočišné výroby potřebným množstvím obilovin v požadované
skladbě a výroba kvalitních objemných krmiv. Řepka olejná nedopadla dobře - poškozena
přívalovými dešti, špatné přezimování porostů, jarní mrazíky. Obiloviny nedopadly o mnoho
lépe. Z ozimů se sklízela pouze pšenice - vymrznutí ploch bylo velké. Jařiny byly poznamenány
suchem. Sklizeno bylo z hektaru 48 q pšenice , 47 q ječmene jarního a 42 q ovsa. U kukuřice byl
opět uspokojivý výnos. U pícnin lze pochválit jen kvalitu, v důsledku sucha utrpělo množství.
Kovovýroba - produkovala převážnou část své výroby pro podniky OKD a VOKD.
Hospodaření Kovovýroby bylo úspěšné a stabilní.
9. S L U Ž B Y A O B C H O D
Síť služeb a obchodů byla popsána v zápise za loňský rok. V podstatě zůstává beze změn,
zapisuji pouze změny nebo doplňky.
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Služby
V lednu byl otevřen sál pohostinství U Dluhošů, v němž se kdysi ( po válce ) konaly plesy a
společenské akce. Sál byl opraven, vybaven novým nábytkem a otevřen 11. ledna akcí
hostinského Jiřího Podolského.
Nově byla v červenci otevřena restaurace Orlovna . Ta vznikla adaptací bývalého Domu
služeb v místech, kde do roku 1974 stávala Orlovna, na pozemku, který patřil Jednotě Orel, proto
i název restaurace připomíná původní objekt. Majitelem nynější Orlovny je Ing. Josef Perexta.
Malá hospůdka je ještě na ulici Do Polí, vedle holičství Hanka, provozuje ji Zdeněk Andla.
Hospůdka "U Šárky" na Janové je klasifikována jako Obchůdek u Šárky ( Šárka Hradilová).
Holičství a kadeřnictví Hanka bylo uzavřeno od dubna z důvodu mateřské dovolené
podnikatelky. Další kadeřnictví je v objektu Družstva vlastníků.
Od července je nově otevřeno občerstvení "Na Baště" na ulici K Pile, majitelé manželé
Luzarovi. Jde o druh letní restaurace v přírodě. Protože kolem vede cyklistická stezka, je objekt
hodně navštěvován. Navíc sem byl přemístěn prodej zmrzliny (dosud byla zmrzlina jen v
prodejně Atlas na ul. 1. května).
V horní části nákupního střediska byla umístěna provozovna čalounictví - Jindřich Komár.
Provoz první lékárny v Polance ( od r. 1999) v Lázeňském domě byl letos ukončen. Pro
léky je nutno jezdit opět do Svinova nebo do Klimkovic.
Ke službám uvedeným v loňském roce přibyla firma Petr Kubenka, oprava praček a
elektrospotřebičů, Přemyšov.
Obchodní síť
Podle zpráv z denního tisku Ostravsko vede v počtu hypermarketů. V červnu jich na
Ostravsku bylo 23, do konce roku přibylo šest dalších. V důsledku toho zanikla řada menších
soukromých obchodů. V Polance od 26. října prosperuje prodejna Hruška v přízemí nákupního
střediska vedle staré školy. Pro dobré autobusové spojení sem jezdí nakupovat občané z celé
Polanky. Samoobsluha HRUŠKA prodává potraviny i v sobotu a v neděli dopoledne.
Spotřební družstvo Budoucnost Ostrava mělo dosud dvě prodejny potravin v
Polance.Prodejna na ul. Hraničky vedle Orlovny je stále v provozu, ale prodejna na Zámecké (ul.
H. Salichové před školou) byla v dubnu 2003 uzavřena. Od května ji znovu otevřela
soukromnice Miluše Čahojová z Krásného Pole, která zde prodává se svou dcerou.
Prodejna masa je jen na ulici K Vydralinám, v objektu DV, má ji soukromá firma
PENSAM. Balené maso a uzeniny se prodávají u fy Hruška.
Jedinou pekárnou v obci je firma Prauzková ( dříve FORNO ) na ulici Zákoutí. Do
potravinářských prodejen se pečivo dováží i z okolí ( Klimkovice, Martinov, Mariánské Hory,
Kyjovice ).
Cukrářská výrobna Pudichová na ul. Jar. Seiferta vyrábí trvanlivější cukrovinky, jimiž
zásobuje široké okolí.
Prodejna textilu ALFI zůstala v bývalém Domě služeb vedle restaurace Orlovna, menší
prodejna textilu byla v horním patře nákupního střediska (vedoucí Zdeňka Malíková ), ale letos
zde prodej končí. Zrušena byla letos i drogerie na ul. Zákoutí.
Po zrušení prodejny železného materiálu FEROMAT v loňském roce se připravuje ve
stejném místě u zámku otevření stavebnin - firma BEN ( Jan Bendžala ).
10. D O P R A V A

Pro osobní dopravu do Polanky je stále nejdůležitější autobusová linka č. 46, která po
zrušení tramvajové linky Svinov - Polanka - Klimkovice dnem 31. 12. 1977 zajišťuje dopravu
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přes celou obec. Autobusová linka č. 59 přes Odru a Starou Bělou do Vítkovic je stále více
využívána. V pracovní dny jezdí denně v jednom směru 15 spojů, v sobotu nebo v neděli 7 spojů
této linky.
Autobusová linka č. 46 má v pracovních dnech 64 spojů ( v dopoledních časech jezdí
autobus v intervalech 30 minut, odpoledne ve špičce mezi 13. a 17. hodinou v intervalu 12
min).O sobotách a nedělích jezdí v jednom směru 44 spojů většinou ve 30 minutových
intervalech.
Linka č. 76 přes Janovou do Svinova jezdí jen v pracovních dnech a to pětkrát za den.
Přes Janovou (ze Svinova do Klimkovic) jezdí ještě autobusové linky č. 53 (Polanka,
konečná linky 46 ) a 64 (Sanatoria Klimkovice - Hýlov ) a autobusy do vzdálenějších míst
( Bílovec, Slatina, Skřipov aj.).
Práce na modernizaci II. železničního koridoru Českých drah v úseku zastávky Polanka
nad Odrou byly již v loňském roce skončeny. Letos byla jen dvoudenní uzavírka přejezdu
Českých drah ( ul. 1. května směrem do Staré Bělé ) a to ve dnech 20. a 21. ledna a to jen po
dobu 3 - 4 hodin, kdy se provádělo broušení kolejnic.
V tomto úseku je mimořádně velká frekvence zejména osobních automobilů, protože řidiči
z Poruby se vyhýbají křižovatkám v centru Ostravy a při cestách na Frýdek - Místek a do Beskyd
jezdí raději přes přejezd na dolní Polance. Tvoří se tu občas kolony vozidel.
Příjezdové silnice do Polanky jsou od Klimkovic, od Janové ( i zde je frekvence vozidel
stále vyšší), od Svinova v části dolní Polanky a od Staré Bělé. Přímé silniční spojení se
sousedním Jistebníkem stále chybí.
K rekreačním a sportovním účelům jsou stále více využívány cyklistické trasy ( mimo
hlavní silnice ). Jsou vyznačeny žlutými značkami.
Frekvence dopravních prostředků na silnicích je stále větší. Proto pro větší bezpečnost
chodců značně přispívá chodník vybudovaný podél celé hlavní silnice ( ul. 1. května ). Ten byl
dokončen v loňském roce.
Dálnice D 47
V zápise za loňský rok jsem popsal jednání kolem výstavby dálnice D 47. V regionálním
zpravodajství České televize Report 27. srpna bylo sděleno, že nynější vláda Vladimíra Špidly
vypověděla letos v dubnu smlouvu s izraelskou společností Housing et Construction o výstavbě
D 47, i když vypovězení smlouvy ji bude stát mnoho miliard Kč. Dálnici D 47 bude stavět stát
(Česká republika ) a chce ji postavit do konce roku 2008. Izraelská firma HetC měla dálnici
postavit bez výběrového řízení za zhruba 125 miliard korun. Vládou byl jmenován řídící a
koordinační výbor. Jeho členem je primátor Aleš Zedník a kromě jiných také krajský hejtman
Evžen Tošenovský a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj Vítězslav Zamarský.
Stát chce dálnici postavit levněji za cenu o 40 miliard Kč nižší proti původní nabídce a
také v kratším termínu o jeden rok. Senát již podpořil vydání dluhopisů za 47,6 mld. Kč.
V srpnu ministerstvo dopravy potvrdilo pokračování ve výstavbě dvoukilometrového
obchvatu Ostravy.
V listopadu byla zahájena výstavba šestikilometrové trasy přes Ostravu. Dálnice D 47 z
Lipníka n. Bečvou na státní hranici s Polskem bude v délce 80 km.
Dálnice zůstává v každém případě strategickým cílem města, kraje i státu. Nedostatečné
dopravní spojení skutečně do určité míry limituje rozvoj moravskoslezského regionu i samotné
Ostravy.Úsek připravované dálnice D 47, stavba 4707 Bílovec - Ostrava (Rudná) bude zahájen
dle vládního harmonogramu v červnu 2004. Tento úsek měří celkem 11, 67 km. Z toho přes
území Polanky nad Odrou povede v délce asi 2,3 km. Na celé trase bude celkem 17 mostů, 1
tunel ( Klimkovice 1,08 km) a dvě mimoúrovňové křižovatky. Na území Polanky budou dva
mosty ( ul. Janovská a Ostravská ) a jeden podjezd na ul. Příměstské.
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V souvislosti s přípravou trasy dálnice 47 přes Polanku se začínají některé firmy zajímat o
zakázky prací.Tak např. 21. července přijel do Polanky RNDr. Josef Frolka z Brna a s ním jeden
pracovník. Zajímali se o geologický průzkum míst z hlediska odstranění munice z II. světové
války . Spojili se s kronikářem Jaroslavem Králem a zatím namátkově prošli s detektorem
předpokládaná místa nálezu munice. Nic však nenašli, jen asi 6 ztracených součástek
zemědělského nářadí.
11. V Ý S T A V B A A Z V E L E B E N Í O B C E
Plynofikace obce
byla v podstatě ukončena v roce 2001 a s přibývajícím odstupem času ji lze hodnotit jako
nejvýznamnější stavební akci, která výrazně zasáhla do života obce.
V Polanském zpravodaji č. 5 z prosince 2003 uvádí starosta obvodu Přemysl Kaspřík
přehled akcí místních i akcí cizích investorů, které se v Polance podařilo zrealizovat v r. 2003:
- rekonstrukce střechy budovy nové školy na ul. H. Salichové
- rekonstrukce sociálního zařízení naší radnice (Obecní dům, č.p. 1)
- nátěry oken celé budovy nové školy
- nátěry dveří v přízemí budovy staré školy ( ZUŠ )
- montáž bezdotykových baterií v kuchyních mateřské školy a základní školy včetně výměny
umyvadel
- úprava a odvodnění části ul. Obloukové
- výkupy pozemků pod stávajícími místními komunikacemi včetně pozemků pod budoucími
míst. kom. ( zejména na Janové )
- chodníky podél ul. 1. května, které se letos podařilo dotáhnout až k Mlýnce, což znamená, že
se občan může zcela bezpečně dostat po chodníku od hostince U Dluhošů až na dolní
Polanku ( 2,7 km )
- doplnění veřejného osvětlení na ul. Průchodná ( kolem Sokolské louky ), A. Letenské, Za
Humny, Malostranská, Molákova a v okolí Dělnického domu
- rekonstrukce mostu přes Polančici u Klimkovic, jejíž součástí je i vybudování chodníku na
tělese mostu pro pěší
- úplná rekonstrukce mostu přes Polančici na místní komunikaci ( u Srovnalů, ul. K Polančici )
- rekonstrukce místní komunikace K Mlýnku ( ze strany od ul. A. Letenské podél polních
rybníků )
- rekonstrukce elektrických rozvodů ve Frankově kapli.
Celkově bylo v tomto roce prostavěno ( investice a opravy) cca 5 milionů korun.
Mimo uvedený výčet akcí prováděli pracovníci našeho technického oddělení údržbu všech
objektů ve správě obvodu včetně zastávek, dopravního značení, kácení a prořezávání stromů a
keřů.
V areálu nové školy na Zámecké se letos připravoval terén pro výstavbu nové tělocvičny
(sportovní haly). Zrušil se dosavadní školní pozemek pro pěstitelské práce s oplocením a
úschovnou nářadí. Byl přemístěn za hlavní budovu školy na ul. H. Salichové.
Ke konci roku se na připravovaném staveništi mezi prodejnou a budovou školní jídelny ZŠ
navážela struska na plochu 50 x 30 m. Tím začala výstavba nové haly. Provádí ji firma
BYTOSTAV a stavba má být dokončena v srpnu 2004.
Oprava silničního mostu přes Polančici u autobusové točny u Klimkovic byla hrazena z
rozpočtu Moravskoslezského kraje. Na jedné straně mostu byl vybudován chodník pro pěší, aby
spojil vybudované chodníky.
Ke zvelebení obce přispěla krásně provedená adaptace bývalé výrobní haly cihelny na ul.
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Janovská - viz kap. 3.
Po 30 letech byl letos obnoven provoz ve společenském sále U Dluhošů. Sál má kapacitu
kolem 230 míst, má i jeviště. Dává možnost navázat na kulturní tradice let dávno minulých.
(Kdysi se tu konaly plesy a byla zde soustředěna ochotnická činnost divadelního spolku Petr
Bezruč. Začátkem ledna uspořádali manželé Podolští, kteří sál obnovili, přátelské setkání
pamětníků. Taktéž se zde konal i jubilejní 10. obecní ples.
Velká výstavba rodinných domků pokračuje na Janové, na ul. K Mlýnku podél polních
rybníků i v jiných lokalitách - viz kap. 12
Nové ulice
Až donedávna jsme měli v našem obvodě 62 pojmenovaných ulic. Vzhledem k rozšiřující
se výstavbě vznikly ulice nové:
1. ul. SEVERNÍ - na Janové, kolmo propojuje ul. K Lípě s ulicí Osvobození
2. ul. REŽNÁ - na Janové kolmo propojuje ul.Osvobození s ul. Ostravskou. Dá se zde
očekávat vznik dalších nových ulic
3. ul. V ZÁHYBU - nová ulice v lokalitě nad autobusovou točnou u Klimkovic, pravoúhlá
komunikace, která spojuje ul. Sjednocení a ul. Odbočnou
4. u. ODBOČNÁ - přejmenovaná slepá část kolmé odbočky ul. Sjednocení
5. ul. NA HRANICI - přejmenovaná část ul. Sjednocení, příjezd pouze ze strany Klimkovic
6. ul.K POLANČICI - přejmenovaná část šikmé odbočky ul. U Rybníčku, která ústí do
ulice Nábřežní
K přejmenování ulic dochází z důvodu dodržení principu, že ulice s jedním názvem by měla být
vždy bez odboček. Pojmenování ulic v Ostravě podléhá složitému systému schvalování přes
odbor vnitřních věcí magistrátu města Ostravy, komisi názvoslovnou a heraldickou až po
zastupitelstvo města. Metodická pravidla řeší pojmenování jak z hlediska mluvnického,
logopedického, navíc v rámci města nesmí dojít k duplicitnímu názvu.
Na ulici U Rybníčku v prostoru za bývalým zahradnictvím p. Pospíšila se připravuje větší
staveniště pro rodinné domky. Buduje se příjezdová komunikace ( výkup pozemku od Anny
Vavrošové ) a soukromá firma A. Rodovské připravuje inženýrské sítě hromadně pro všechny
parcely ( elektřina, voda, kanalizace ).
12. D O M Y A B Y T Y
Popis dosavadní výstavby domů a bytů v Polance byl popsán v loňském roce. Nadále je
velký zájem o stavební místa v Polance vzhledem k její výhodné poloze a dobrému spojení s
Ostravou.
V polovině roku bylo na území Polanky rozestavěno celkem 42 novostaveb, z toho 19 na Janové.
Janová se rozrůstá zejména v úseku na sever od Ostravské ulice.
Nové domky se objevily na jižní straně čtvrti Fojtovská na ulici K Mlýnku, vedle spojovací
silnice kolem zámku na bývalé Rädischově zahradě ve svahu vyrostl první domek p. Holčíka,
nahoře na křižovatce u zastávky autobusu se zvedla hrubá stavba nového domku a další se
objevil vedle baru Fantazia na ul. Za Humny. Na bývalé tramvajové trati na Zámecké byl
postaven první dům - viz kap. 3. Dům nového typu se objevil mezi Polančicí a rybníkem pod
zámkem ( Jiří Němec ). Výstavba si vyžádala i nové ulice - viz kap. 11.
V roce 2003 bylo na katastru Polanky n. Odrou zkolaudováno celkem 15 nových rodinných
domů.Nejvyšším domovním číslem je 1299. Toto číslo popisné bylo přiděleno zkolaudované
novostavbě, jejímiž majiteli jsou manželé Ryškovi na ul. H. Malířové ve čtvrti Fojtovská.
Některým novostavbám jsou přidělována popisná čísla ze zrušených nebo zbouraných starých
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staveb. Některá čísla popisná jsou rezervována pro budoucí výstavbu na stavebních parcelách,
aby číslování domů bylo přehlednější a v určité lokalitě byla aspoň skupina za sebou
následujících čísel.
13. Š K O L Y
Počet škol v Polance se nemění - jedna mateřská škola, jedna základní škola ve dvou
budovách, jedna základní umělecká škola v budově staré školy.
V provozu jsou dvě školní jídelny - při mateřské škole (ŠJ MŠ) a při základní škole (ŠJ
ZŠ).
Mateřská škola (MŠ) Malostranská ul. 124
Od 1. ledna 2003 přešla MŠ na tzv. právní subjektivitu. Zanikla jako organizační složka a
byla zřízena příspěvková organizace Mateřská škola, která sdružuje i školní jídelnu při MŠ.
Ředitelkou školy je nadále Pavla Nevímová, bytem Janovská 990.
Škola má nadále 4 třídy a 8 učitelek včetně ředitelky školy. Učitelkami jsou Zdeňka
Andlová, Hana Hurníková, Pavla Nevímová, Věra Slahúčková, Svatava Suderová, Olga
Svobodová, Miroslava Tomášková a Šárka Tomášková.
Školnicí je Vlasta Stieberová, jako uklízečky pracují Miluše Holá a Věra Strakošová,
pradlenou je Marie Veselovská.
Vedoucí školní jídelny je i nadále Jana Sojková, dále zde pracují kuchařky Miluše
Pejchalová, Marta Vytřasová a Marcela Ulmanová.
Od září 2002 pracovala MŠ podle nového Rámcového vzdělávacího programu. Učitelky
společně vypracovaly Školní vzdělávací program a ve výchovné činnosti využívaly projekt
"Putování ježka Bodlinky", zaměřený na prohlubování znalostí dětí o přírodě, přírodních jevech
a na vnímání prostředí, ve kterém žijí.
Tradiční dětský maškarní ples se konal 25. ledna odpoledne v Dělnickém domě v Polance.
Jaro přivítaly děti u Polančice spálením Moreny, vyvrcholením všech akcí byla Jarní besídka pro
rodiče a veřejnost v místním kině. Konala se v květnu u příležitosti Dne matek a přinesla
návštěvníkům hluboké prožitky. Dalšími akcemi byl dětský den pro děti a rodiče na školní
zahradě, olympiáda pro nejstarší oddělení a noční spaní v MŠ pro předškoláky s hledáním
pokladu a diskotékou. Vydařil se i školní výlet. V prosinci pak děti přivítaly Mikuláše a Ježíška.
Základní škola (ZŠ) Heleny Salichové, č.p. 816
Rovněž tato škola se od 1. ledna mění na samostatný právní subjekt - příspěvkovou
organizaci a zahrnuje i školní družinu a školní jídelnu.
Ředitelem ZŠ je nadále RNDr. Josef Teper, bytem Ostrava-Dubina, A. Poledníka 2.
Funkci zástupkyně ředitele vykonávala Mgr. Marie Riedlová, od 1. července 2003 Mgr.
Šárka Sýkorová.
Jména všech učitelů byla uvedena v loňském roce (za škol. rok 2001/2002). Ve škol. roce
2002/2003 již nenastoupila Mgr. Věra Uvírová - od 1. 2. 2003 odešla do předčasného důchodu.
Nastoupil Ing. Pavel Richtar, od 1. 2. 2003 Štěpán Lombart. Mgr. Evgenije Dubnova vyučovala
na škole jen do 31. 10. 2003. Dnem 31. 8. ukončila pedagogickou činnost Marcela Šulcová.
Téhož dne odešla do důchodu Mgr. Iva Krakovská.
Na úseku provozních zaměstnanců přibyla od 1. 2. 2003 Jaroslava Ligocká jako účetní.
Ze zaměstnanců školní jídelny odešla 31. 12. 2003 Ivana Němcová, jinak je stav beze změn.
K 30. červnu 2003 měla ZŠ celkem 386 žáků ( 205 chlapců a 180 dívek ). Celkem bylo ve škole
18 tříd ( v každém ročníku po 2 třídy ). Pět tříd bylo umístěno v budově staré školy na ul. 1.
května 330 ( první a druhé třídy,3.A třída ), ostatní třídy byly v budově nové školy na ul. H.
Salichové.
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V budově C na ul. H. Salichové 1053 je umístěna školní kuchyně a školní jídelna v
přízemí, v horním patře pak dvě oddělení školní družiny.
Škola se dělí na I. stupeň ( 1. - 5. ročník ) a II. stupeň ( 6. - 9. ročník ). Žáků I. stupně bylo
celkem 208 (118 chlapců a 90 dívek ), na II. stupni bylo celkem 302 žáků ( 158 chlapců a 144
dívek ). Do l. tříd nastoupilo v uplynulém školním roce jen 33 žáků ( 18 chlapců a 15 dívek ).
Ve škole se vyučovalo podle programu Základní škola ze dne 30. dubna 1996. Z
volitelných předmětů se vyučovala informatika v 7., 8. a 9. třídách, z nepovinných předmětů
informatika v 6. třídách. Ve 3. - 5. ročníku sborový zpěv.
Na konci škol. roku 2002/2003 všichni žáci prospěli, neklasifikováno bylo jen 5 žáků z
tělesné výchovy. Bylo uděleno 41 pochval třídního učitele, 2 pochvaly ředitele školy, 13 důtek
třídního učitele, 4 důtky ředitele školy, 1 žák byl klasifikován 2. stupněm z chování, 3. stupněm
nikdo.
Přijímací zkoušky:
na gymnázia byli z 5. ročníku přijati 2 žáci, ze 7. roč. 1 žák , z 9. roč. 4 žáci. Na SPŠ bylo
přijato 6 žáků, na OA 2 žáci, na soukromou SŠ 2 žáci, na SOŠ a SOŠD 3 žáci, na SZŠ 1 žák, na
SZdŠ 2 žáci, na DOU s maturitou 3 žáci, na Ekonomické lyceum 1 žák, na ISŠ a SOU 14 žáků.
Pro školní rok 2003/2004 do prvních tříd bylo zapsáno 42 žáků, odklad povolen třem
žákům. Šest dětí z obce se k zápisu nedostavilo a nastoupilo do jiné školy s vhodnější dopravní
dostupností.
Výchovný poradce Mgr. Oldřich Růžička a asistentka VP Mgr. Jarmila Stillerová evidovali
žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a integrované žáky, kteří byli průběžně
sledováni pracovníky PPP v Ostravě - Porubě. Těchto evidovaných žáků bylo na začátku
školního roku 73, ke konci roku se stav snížil na 45. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré
úrovni.
Metodikem drogové prevence je jmenována Mgr. Petra Staňková. Na toto téma proběhlo
několik přednášek s pracovníkem PPP, lékařem i s pracovníky policie ČR a městské policie.
Výrazné problémy na škole dosud zjištěny nebyly.
Součástí vzdělávání dětí byly i další aktivity, např. návštěva planetária, návštěva veletrhu v
Brně, návštěva RENARKONU - drogová prevence, návštěva žáků z Rakouska, beseda s hasiči,
návštěvy výchovných koncertů a divadelních představení, enviromentální výchova ve středisku
VITA, účast žáků na sportovních, znalostních, výtvarných a uměleckých soutěžích - bylo
dosaženo celé řady ocenění.
V červnu se podle plánu uskutečnily školní výlety. V průběhu roku proběhly též exkurze do
míst historických bojů o pohraničí, lyžařský kurz, cyklistický a vodácký kurz, dopravní výchova
na dopravním hřišti aj.
Klub rodičů již třetím rokem úspěšně pracoval. Z jeho aktivit to jsou např. diskotéky,
dětský den, lyžařské jednodenní zájezdy, drakiáda, Mikulášská besídka a další.
Dětský pěvecký sbor HLAHOL se zúčastnil dvou soutěží a uskutečnil tři koncerty. Díky
podpoře a finanční dotaci se mohli žáci připravovat na tyto aktivity v rekreačním středisku
Čeladenka v Beskydech.
Základní umělecká škola (ZUŠ) Heleny Salichové, u. 1. května 330
Vedení školy je beze změn - ředitelkou je Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr. Ludmila
Stará. Od září slaví škola 45. výročí svého vzniku.
V září nastoupilo 415 žáků, z toho v Polance - hudební obor 108 žáků
- taneční obor 17 žáků
- výtvarný
35 žáků
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Dále se vyučuje na pobočkách v Krásném Poli, v Třebovicích a v Porubě.
V únoru proběhla školní kola soutěže ve hře na nástroje a ve zpěvu. Koncert dětí hudebního
a tanečního oddělení "Hudba je má radost" se konal 13. 2. v lázních na Hýlově.
Výtvarný obor převzala od září Mgr. Bohuslava Luxová. Od září proběhlo mnoho
vystoupení, soutěží a přehlídek. Ve vyšších kolech se zúčastnil Václav Kvita ve hře na saxofon,
Swingový orchestr, folklorní soubory Krasničanek a Třebovjaček, ve zpěvu Jana Brzobohatá a
další. V prosinci proběhla série koncertů v Polance, Krásném Poli a Třebovicích, vánoční
koncert dětí 9. 12. v sále školy. Pedagogové školy ve spolupráci s hudebníky a pozvanými
zpěváky provedli Vánoční mši Antonína Hradila.
Podrobněji v Polanském Zpravodaji 5/2003.
14. K U L T U R A A O S V Ě T A
Kino
V roce 2003 navštívilo kino celkem 2 853 diváků, z toho 998 dětí na školních
představeních. Promítnuto bylo 66 filmů, na vstupném vybráno 121 505 Kč. V sále kina se
uskutečnilo 24 různých kulturních akcí - celkem 1900 diváků a posluchačů. Konalo se zde také
pětkrát jednání našeho zastupitelstva a jedny volby.
Kino vede nadále Zdeněk Vavroš. Rada obvodu vyslovila poděkování p. Marii Sojkové u
příležitosti ukončení její 38leté činnosti v našem kině.
Knihovna
Vedoucí je nadále Zuzana Lisková z Třebovic.
Od 1. 1. 2003 je zde v provozu veřejný internet. Je zřízena služba pro seniory - donáška
knih a časopisů až domů. Knihovna zakoupila v loňském roce 82 svazků knih nad rámec běžné
obnovy knih.
Půjčuje se v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Letos bylo zapsáno 481 čtenářů (z toho 191
dětí), kteří navštívili knihovnu celkem 4 711 krát. Bylo vypůjčeno 24 412 titulů, z toho si děti
vypůjčily 9 079 knih a časopisů.
Spolková a zájmová činnost
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
oslavil letos 110. výročí činnosti, k čemuž byl vydán Almanach formátu A 4. Oslava se
konala 20. - 22. června. Začala dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici, pokračovala příjezdem
hasičů ze Slovenska, následovala hasičská soutěž okrsku a večer slavnostní valná hromada s
taneční zábavou a ohňostrojem. V kostele sv. Anny byl vysvěcen Hasičský prapor, u Dělnického
domu proběhlo zábavné odpoledne s ukázkou historického hašení a námětové cvičení celého
okrsku spolu s Hasičským záchranných sborem z Ostravy a byly připraveny ukázky současné
hasičské techniky. Viz PZ 2/2003. Velitelem SDH v Polance je Stanislav Výtisk. Rada jmenovala
na jeho návrh 7 nových členů zásahové jednotky.V srpnu navštívila delegace hasičů družební obec
Zliechov (viz PZ 4/2003).
Dechová hudba z Polanky
Na její činnosti se podílelo 24 - 37 hudebníků. Kapelníkem je Jiří Adamec, uměleckým
vedoucím a dirigentem Mgr. Jaroslav Král. Hlavními akcemi byly veřejné koncerty - 20. 4. , 27. 7.,
25. 10. a 20. 12. s velkou účastí obecenstva. Hudba spolupracuje s pohřební službou Charitas, v
tomto roce účinkovala na 125 pohřbech v Polance a širokém okolí. Hudebníci zkoušejí pravidelně
jednou týdně.
Polanští písničkáři
Soubor má 13 hudebníků a zpěváků. Místo Ivany Neuwirthové hraje na klávesy Jitka
Malíková, řed. ZUŠ. Písničkáři vystupují v Polance a okolí ( Poruba, Ostrava - Fifejdy, lázně na
Hýlově ).
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V Polance nadále vyvíjejí činnost :
Zahrádkáři
mají přes 90 členů - výstavy, zájezd do Boskovic, přednáška na výroční členské schůzi 20.
3. (Ing. Samek), organizaci vede Alena Hurníková. Zahrádkáři se scházejí v malém sále
kina.
Myslivecké sdružení Poodří
má jen 17 členů , předseda Ing. Jiří Kavala
Český rybářský svaz, místní organizace
počet členů - kolem 290 dospělých a 30 mladých, každoročně pořádají rybářské závody na
sádkách. Raritou byl letos úlovek sumce Radkem Bílým na strouze - viz snímek v PZ
4/2003.
Základní kynologický kroužek
provádí výcvik psů na cvičišti u potůčku poblíž Skotnice každou neděli, vedoucími jsou
Milan Lička a Petr Friedel.
Junák - Svaz skautů a skautek, 16. středisko Polanka
vedoucím je Michal Berger, jejich činnost je obdobná jako v loňském roce, kdy se
přestěhovali do Sokolovny. Letní tábor prožili na tábořišti ve Vlčovicích u Kopřivnice, v
dubnu se uskutečnil Svojsíkův závod, dívky postoupily do krajského kola.
Český červený kříž, místní skupina
činnost ve stejném rozsahu, předsedou Miroslav Berger, výroční členská schůze 27. 3. v
malém sále kina s přednáškou MUDr. Zdeňka Barana.
Kluby důchodců
obdobná činnost jako dosud, KD obecní se schází každý čtvrtek v malém sále kina, dále
jsou kluby na Janové, při ZŠ, při DV a Sdružení zdravotně postižených .
Větší kulturní akce v roce 2003
Plesy v plesové sezóně, repríza Vánočního koncertu učitelů ZUŠ a Slezských koled
Jindřicha Czerného v kostele v Třebovicích - 5. 1. a v kostele ve Svinově 12.1. Jednota Orel
oslavila 80. výročí založení - viz kap. 15. Velké účasti se těšily koncerty v době kolem vánoc Vánoční mše Ant. Hradila (ZUŠ v Husově sboru - 16. 12.), repríza 17. 12. v Altánu v parku v
Třebovicích. Předvánoční koncert dechové hudby z Polanky v kině (20. 12.), Vánoční koncert MO
KDUČSL v chrámu sv. Anny (28. 12.).
Náš občan - novinář, publicista a spisovatel Štěpán Neuwirth získal prestižní ocenění
Egona Ervína Kische za vydání knihy Tep nemocnice.
15. T Ě L O V Ý C H O V A A S P O R T
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Svou činnost, která je obdobná jako v minulém roce vyvíjí v areálu Dělnického domu.
Starostou je od 19. 10. 2002 Zdeněk Malík (1939).
Mezi větší akce patříly: zájezd oddílu ASPV na Velký Javorník - 1. 5., v házené turnaj
Polanka - Klimkovice CUP - 12. - 15. 6. ( 37 družstev sehrálo 120 utkání ve všech věkových
kategoriích) - viz PZ 3/2003 a Teramo - mezinárodní házenkářský turnaj -(4. - 10. července v
Itálii) - ČR zastupovali pouze polanští házenkáři s velkým úspěchem, vyhráli kategorii starších
žáků a přivezli ceny - dvě repliky antických pohárů - trenéři Pavel Bochnia, Pavel Nevím a Jaromír
Friedel(viz PZ 4/2003). Volejbalový oddíl DTJ Polanka byl založen již v r. 1970.
Oddíl zahrnuje :
- 2 družstva mužů ( městský přebor )
- družstvo mladšího dorostu ( oblastní přebor)
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- družstvo starších žáků ( oblastní přebor)
- 2 družstva žen (městský přebor)
- družstvo starších žaček ( oblastní přebor) - vede si velmi dobře
- přípravné družstvo nejmladších žaček
20. 12. se konal 20. ročník Vánočního turnaje dospělých.
Tělocvičná jednota Sokol - TJ Sokol (ČOS)
Starostou je nadále Zdeněk Bílý. TJ Sokol vyvíjí svou činnost v areálu Sokolovny na
Sokolské louce pod zámkem. V sokolovně je i klubovna skautů.
Akce TJ Sokol:
červen - Polanská hůl - 4. ročník soutěže v miniflorbalu za účasti 13 týmů z okolí Ostravy
na venkovním hřišti TJ Sokol. (Miniflorbal-hra bez brankáře - v Polance od zimy 1999, družstvo 7
chlapců do 15 let, vedoucí Hynek Kozub a Jan Janulík) Viz Polanský zpravodaj 3/2003.
Turnaj ve stolním tenisu 16. srpna.
Noční orientační běh pro děti - 14. listopadu.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu O starostovu pálku.
Dobře si vede oddíl stolního tenisu mladších žáků pod vedením trenérů J. Šlachty a J. Mihalky.
Každoroční akce připravované pro děti a mládež - cvičení mladších žáků, aerobik,
kalanetika, stolní tenis, florbal a j.
Jednota Orel
oslavila letos 80. výročí svého založení. Slavnostní schůze se konala 17. 5. v sále
DV.Článek k tomuto výročí je v PZ 2/2003 i s historickým obrázkem dnes již zbourané Orlovny.
Starostou Orla je Richard Monar, sekretářem Alois Neisar. Jednota má kolem 35 členů.
Fotbalový klub SK Polanka
Od května má nového předsedu. Je jím Jiří Mika ml., který nahradil Ing. Vlastimila
Vozníka. Mužstvo hraje I. A třídu. FK SK Polanka vyvíjí svou činnost v areálu hřiště a
fotbalových šaten u nové školy.
Kromě pravidelné sportovní činnosti klub pořádal megaloshow 7. června fotbalové utkání
osobností dětem (např. Jaromír Jágr, O. Kubina, V. Vůjtek, zpěváci I. Bartošová , moderátor Petr
Rychlý , modelka Iva Kubelková a jiní - na hřišti bylo přes 3 tisíce diváků), výtěžek byl věnován
na podporu dětí bez rodičů v Moravskoslezském kraji a další akce byla pro děti Ahoj, prázdniny .
Další zprávy o tělovýchově a sportu z PZ :
"Ve stopě valašské zimy" - v automobilové soutěži v okolí Vizovic 25. 1. zvítězila
posádka z Polanky - Ing. Drahomír Kubica a Jiří Theimer s vozem Subaru Impresa 2.0 Turbo ve
své třídě i v absolutním pořadí (viz PZ 2/2003).
Vendula Dolkošová z Polanky se stala mistryní ČR v hodu oštěpem v kategorii
dorostenek- hodila 40, 44 metrů (viz foto PZ 3/2003)
Dne 5. 6. byla slavnostně otevřena nová cyklotrasa "Slezsko Radegast Cyklo Track" o
délce 88 km.(PZ 3/2003).
16. Z D R A V O T N I C T V Í
Ve zdravotním středisku na ul. 1. května 545 ordinují:
praktický lékař MUDr. Zdeněk Strakoš
zubní lékař MUDr. Zdeněk Baran
zubní lékař MUDr. Marek Baran
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V budově je i zubní laboratoř.
V objektu DV na ul. K Vydralinám ordinuje
MUDr.Klára Höferová - praktická lékařka pro dospělé a dorost
MUDr. Pröschlová - praktická zubní lékařka , která nastoupila místo MUDr. Zezuly
Epidemie se letos nevyskytly, pouze menší vlna chřipky v prosinci. Mimořádnou událostí byla
záchrana života občana Lubomíra Gelnara(1932), kdy mu byla poskytnuta první pomoc při
kolapsu na hřbitově 4.1. Jiřím Kubicou - záchanářem, který byl náhodou poblíž.
Letos převzali Zlatou plaketu Dr. Janského za 40 bezplatných odběrů krve Marta
Wojnarová, Květ. Neuwirthová , Miroslav Betlach, Lada Rusínková a Renáta Gelnarová.
17. S O C I Á L N Í P É Č E
Výdaje na sociální dávky letos opět mírně stouply. Bylo vyplaceno celkem 4 453 000 518
Kč. Od začátku ledna došlo sice ke zvýšení důchodů, ale zároveň došlo k zdražení zemního plynu.
Počátkem ledna pořádala CHARITA Ostrava "Tříkrálovou sbírku". Koledníci vybrali celkem 651
594 Kč, z toho v Polance 6 805 Kč. Údaje o míře nezaměstnanosti jsou uvedeny v kap. 4.
18. N Á B O Ž E N S K Ý Ž I V O T
Církev římskokatolická
Správcem farnosti je od 13. 8. 2000 P. Zdeněk Pluhař. Fara je vedle kostela sv. Anny, kde se
konají náboženské obřady. Katolických pohřbů bylo 18, z toho z kostela bylo 8. V kostele byl
uzavřen jeden církevní sňatek. Varhanicí je i nadále Marie Krejčí, která řídí i menší chrámový
sbor. 22. 7. proběhlo v kostele svěcení praporu Sboru dobrovolných hasičů.
Církev československá husitská (CČSH)
koná pravidelné bohoslužby každou neděli. Farářem je stále Milan Gebčinský (1924) ze
Staré Bělé. Varhaníkem je Ing. Pavel Král. S knězem této církve byly 2 pohřby, z toho jeden z
Husova sboru. O Vánocích se zde konal koncert učitelů ZUŠ s Vánoční mší Antonína Hradila.
19. V E Ř E J N Ý P O Ř Á D E K
Služebna městské policie v Polance je v zadní části objektu DV. Velitelem 10 strážníků je
Zdeněk Holínka. Od 1. 1. mohou strážníci městské policie kontrolovat i řidiče.Policie řešila např.
pytláctví, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství,"černé skládky", atd. Vážná
dopravní nehoda se stala na Janové na křižovatce ulic Janovská a Ostravská, při které zemřel 1 cizí
občan. Letos již po několikáté byla nabourána čekárna zastávky Přemyšov. V PZ 4/2003
informuje starosta o kuriózní krádeži květin z rodinného domku. Zlodějka nechala na místě jízdní
kolo s lupem. Během 1. pololetí bylo na radnici podáno k projednání celkem 39 přestupků,
většinou občanskoprávních sporů a dopravních přestupků..
20.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odvoz velkoobjemového odpadu se konal na jaře a na podzim stejně jako odvoz
nebezpečného odpadu na vyhlášených místech. 7. 7. byl organizován svoz starých autobaterií. V
Polance byl k 5. srpnu ukončen monitoring ovzduší. V srpnu za velkých veder byl vyhlášen
rozhlasem zákaz spalování zahradního odpadu. Díky plynofikaci se zlepšila kvalita ovzduší, jen
několik domů topí uhelnými kaly a uhlím. Nově vybudované chodníky podél hlavní cesty zlepšily
vzhled a upravenost obce.
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21. P O Č A S Í
Celkově byl suchý rok. Začátkem ledna nádherná zima, 22. 1. se ráno objevila duha.
Druhého února teplota klesla na -16 stupňů Celsia. Léto bylo velmi suché, v červnu žloutla tráva,
obilí nedozrává, v červenci a v srpnu velká vedra a sucho. První déšť až začátkem července.
Tropická teplota +31 st. C byla 21. 7. Teprve 13. 8. přišla bouřka a silná dešťová přeháňka. 18. 8.
znovu tropická teplota +33 st. C. 1. listopadu přišlo oteplení, odpoledne +13 st. C, 12. 11. silná
mlha, 22. 11. se objevil vzácný jev - ve 22:15 byla na severu vidět silná polární záře. 27. 11. se
oteplilo na + 17 st. C. 23. prosince začalo sněžit a mrznout, takže začátek Vánoc byl na sněhu. 24.
prosince bylo -9 st.C. Konec prosince bylo nad nulou s mrholením a sněžením.
22. C H R O N O L O G I E

UDÁLOSTÍ OBVODU

nové správní řízení, okresy zrušeny, nové kraje
28.2. plesová sezóna
znovuotevření sálu u Dluhošů
valná hromada FK SK
inspekce ministryně školství P. Buzkové na Janové
den čtenářů v místní knihovně
VČS ČČK v malém sále kina
zájezd učitelů a zaměstnanců školy do Kopřivnice a okolí
výstava velikonočních výrobků (zahrádkáři)
zájezd zahrádkářů do Boskovic
sběr a likvidace velkoobjemového odpadu
velikonoční koncert dechové hudby
prodejní výstava králíků v chovatelském areálu
rybářské závody na strouze
koncert učitelů ZUŠ k 58. výročí osvobození Polanky v sále ZUŠ s výstavkou
dokumentů
1. 5. otevřena prodejna potravin na Zámecké -Čahojová
1. 5. prvomájový turnaj generací házené
17. 5. rybářské závody na sádkách
17. 5. slavnostní schůze k 80. výročí založení jednoty Orel - sál DV
25. 5. Dětský den na fotbalovém hřišti, seskot parašutistů, autogramiáda
5. 6. slavnostní otevření nové cyklotrasy
4.-5. 6. - cirkus Kellner na Sokolské louce
5.-6.6. - country program na pozemku za hřbitovem - akce jezdců na koních - p. Mech
7. 6. zábavný program fotbalového klubu na hřišti
7. 6. florbalový turnaj Polanká hůl u sokolovny
13.-15.6. - turnaj házené Polanka - Klimkovice - CUP
13.-14.6. - referendum o vstupu do EU
14. 6. Dětský den (DTJ + házená)
20.-22.6. - oslavy 110 let Hasičského sboru, též Zliechov
22.6. svěcení nového hasičského praporu v kostele
22. 6. odhalení pamětní desky se jmény padlých něm. vojáků na Frankově kapli
2. 7. vsyp na loučce v urnovém háji
1. 7. otevření občerstvení Na baště , ul. K Pile
26. 7. vystoupení skupiny historického šermu na Sokolské louce
1. 1 10.1. 11.1. 27. 2. 17.3. 27.3. 27.3. 28.3. 29.-30.3. 5. 4. 7.-8.4. 20. 4. 26. 4. 26. 4. 29. 4. -
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26. 7. krmášová diskotéka fotbalistů
27. 7. krmáš - v kostele mše, promenádní koncert dech. hudby
16. 8. turnaj mládeže ve stolním tenise - sokolovna
21. 8. pohřeb nejstaršího občana Jozefa Škvarka - 98 let
22.-24. 8. -družební akce hasičů ve Zliechově
29.-30.8. - akce fotbalistů Ahoj, prázdniny
1. 9. ZŠ zavřena - výstražná celostátní stávka učitelů
2. 9. zahájení školního roku
6. 9. sběr železného šrotu - skautský oddíl
19. 9. zábavně soutěžní jízda Toulavé kolo u sokolovny
21. 9. Drakiáda na ul. Za humny - letecko-modelářský oddíl Sokola
22. 9. zahájení cvičení jógy v budově MŠ
13.-14. 9.- sběr a likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu - 13 kontejnerů
13. 10. - otevření prodejny stavebnin BEN u zámku
25. 10.- podzimní koncert Dech. hudby z Polanky
27. 10. - položení věnce u pomníku TGM před úřadem
29.11. - prodejní výstava králíků v areálu chovatelů
2. 12. adventní koncert dět. pěv. sboru Hlahol ve škole
6. 12. Mikulášská zábava - házenkáři DTJ
11. 12. - vánoční setkání se žáky a zaměstnanci ZŠ
16. 12. - koncert učitelů ZUŠ a provedení České mše vánoční koledové Ant. Hradila
v Husově sboru
20. 12. - předvánoční koncert dechové hudby v sálu kina
23. R Ů Z N É
- reedice knihy H. Salichové Ze starých časů - leden
- nové číslo tísňového volání jednotné v celé Evropě - 112
- úplné zatmění Měsíce - 16. 5. a částečné zatmění Slunce -31. 5.
- čápi u Theimerů na ul. Za humny - měli 3 mláďata , jedno vyhodili
- končí platnost desetníků a dvacetníků - koncem října
- zlevnění zemního plynu od října
- v PZ 1/2003 uvedeno, že jodobromové vody , čerpané až z hloubky 300 metrů jsou z Polanky
vedeny 11 km dlouhým potrubím do sanatorií Klimkovice , je to nejdelší přívod lázeňských
vod v ČR
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