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Kronikář Mgr. Jaroslav Král se snaží vybírat pouze nová fakta z velkého množství
informací, protože základní fakta v jednotlivých kapitolách zůstávají beze změn.
Spolupracuje nadále se zájemci o historii Polanky, zejména se studenty. Studentka Pavla
Krátká (ze Staniční ulice) dokončila v březnu zajímavý návrh brožury o Polance "Malé čtení o
Polance".
Kronika Polanky za léta 1991 - 2000 byla zpracována novou formou na počítači a svázána.
V této podobě byla vystavena na výstavě k 580. výročí první zprávy o Polance 8.-10. října v sále u
Dluhošů, pro školy ještě 11.-14. října. Byl vystaven i historický první díl kroniky Polanky, ručně
psaný. Ten byl zapůjčen starostovi P. Kaspříkovi Archivem města Ostravy.
Při pátrání po autoru pomníku TGM zjistil kronikář podle dobového dokumentu
nalezeného v pozůstalosti jeho otce, že autorem je František Juráň z Příbora.
Kronikář zpracovával témata z historie obce v Polanském zpravodaji v rubrice Ze stránek
kronik. Letos to byla témata: Hraniční osady Janová , Přemyšov, Hraničky
Některé události a zajímavosti z historie obce
110 let pošty v Polance
Rok 2005 bude bohatý na jubilea
Dopis z daleké Gruzie - Iraklij Levanovič Kandareli
Zvláštní vydání PZ u příležitosti 580. výročí prvního písemného záznamu o Polance bylo
vytištěno na čtyřech stránkách s titulem Z historie Polanky . Autorem je PhDr. Svatomír Černín.
Začínají přípravné práce na kronice JZD - příští rok uplyne 50 let od založení JZD.
Kronikář připravil výpisy z kroniky Polanky, týkající se založení družstva.
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3. P O P I S O B V O D U
Na Zámecké vedle nové školy začíná od ledna výstavba nové tělocvičny - sportovní haly
o délce asi 50 metrů, která byla v tomtéž roce uvedena do provozu. Výstavba nových rodinných
domků probíhá zejména na Janové a západně od Fojtovské. V květnu konečně mizí ruiny starého
domku naproti hasičského skladiště. Nové domky se objevují na ulici K Mlýnku nad Polními
rybníky. Dva rodinné domky se stavějí na ulici k Polančici. Provádějí se první práce na dálnici D
47 - skrývka ornice kolem silnice na Janovou (Janovská ulice) v říjnu a listopadu. Zaváží se nová
část pískovny u bývalé cihelny. Na ulici U Rybníčku začíná výstavba nových domků. Poštovní
úřad se v červnu přestěhoval z Obecního domu (radnice) do nového místa - nákupního střediska.
Kostel sv. Anny byl od krmáše v červenci zvenčí osvětlen.
Česká pošta Ostrava 25
Letos uplynulo 110 let od zřízení prvního poštovního úřadu v Polance ( 6. 6. 1894 )- viz
doklady ze Zemského archivu v Opavě. V posledních letech byla pošta umístěna v budově č. 1 Obecním domě. Stěhování pošty proběhlo v pátek 18. června do severní části budovy nákupního
střediska. Na novém místě v horním podlaží budovy byla pošta od úterý 22. června. Vedoucí pošty
je Eva Zawadová z Ostravy - Poruby.
Poštovní adresa jako ukládací pošta - 725 25 , Ostrava 25, 1. května 1136,
telefon 596931013.Úřední hodiny pro veřejnost : pondělí - pátek 8 - 11 h, 13-17 h,v sobotu
zavřeno.

4. O B Y V A T E L S T V O
K 1. lednu 2004 měla Polanka 4 320 obyvatel. Z toho asi 2 155 mužů a 2 165 žen,
k 31. 12. 2004 žilo v Polance 4366 obyvatel, z toho mužů 2192 a žen 2174 - po letech opět
mírně převažují ženy. Z uvedeného počtu se narodilo letos 26 dětí , zemřelo 38 osob,
přistěhovalo se 130, odstěhovalo 72 lidí. Na radnici v Polance bylo letos uzavřeno 20
sňatků, to je o 3 méně než v loňském roce.V obřadní síni (Frankova kaple) bylo provedeno
27 smutečních obřadů. Konalo se 6 vsypů na rozptylové loučce v urnovém háji.
Nejstarší občané Polanky
Anna Franková
A. Letenské 539
96 let
Štěpánka Duroňová
1. května 235
95 let
Anežka Mocková
Příměstská 778
95 let
Řezáčova 452
95 let
Metoděj Veverka
Milada Přibylová
Zákoutí 5
94let
Marie Šindlová
Oblouková 190
93 let
Amalie Dobešová
K Pile 473
93 let
Helena Bucká
Malostranská 774
93 let
Ludvík Mincel
Jabloňová
91 let
Zdeněk Chyla
Konečná 537
91 let
Božena Tomášková
1. května
91 let
Vlastimila Kubzová
Malostranská 116
91 let
Antonín Michalčík
Janovská
90 let
Františka Surá
Gregora Tajovského
90 let
Anna Gattnarová
U Olší
90 let
Filomena Neuwirthová Marvanova
90 let
2

2004
Josef Berger
Josef Hořínek

1. května
1. května

90 let
90 let

Ze známějších občanů v roce 2004 zemřeli:
Richard Monar(77), Pavla Neuwirthová (Salichová)- 65, Vladimír Andla (58), Adolf
Klapuch (81), Milada Kudelová(87).
Mimořádnou událostí byla smrt při dopravní nehodě Petra Friedla (z Malé ulice), který se
zabil ve věku 20 let na motocyklu ve Svinově při předjíždění (20. 4.).
Z nejstarších občanů zemřeli : Marie Šindlová (93), Vlasta Priesnerová (92), Františka Surá (90).
Pohřby občanů a jejich příbuzných se konaly většinou ze smuteční obřadní síně na ulici Anny
Letenské (bývalá Frankova kaple), některé z kostela sv. Anny.
Katolických pohřbů bylo 7, občanských 20, pohřbů žehem 32, do země 5, v rodinném
kruhu 1, bez obřadu 10.
Hudební stránku při obřadech zajišťovali stejní hudebníci a zpěvačky jako v loňském roce.
Míra nezaměstnanosti k 30. 6. byla 10,5.
Opět se konalo setkání jubilantů - 70 a 75 let v malém sále u Friedlů- 15. 10.

5. P O L I T I C K Ý A V E Ř E J N Ý Ž I V O T
První volby do Evropského parlamentu se konaly 11. a 12. 6. 2004 . V ČR bylo zvoleno 24
zástupců mezi 732 evropskými poslanci. V Polance se opět volilo ve čtyřech volebních místech
jako při jiných volbách. Počet zapsaných voličů byl 3512, platných hlasů bylo 961. Hlasy získaly
strany : ODS
- 32,25 %
KSČM
- 21, 85 %
- 11,55 %
KDU- ČDL
SNK-ED(Evrop.dem.)- 9,98 %
Nezávislí
- 8,11 %
ČSSD
- 7,07 %
ostatní
- 9,15 %
Volby do krajských zastupitelstev proběhly 5. a 6. listopadu. Opět ve čtyřech volebních
okrscích - radnice, Děl. dům, kino, Janová. Voleb se zúčastnilo 1 162 voličů, což je 32,71 %.
Strany a sdružení získaly:
Občanská demokratická strana
582 hlasy = 50,52 %
Komunistická strana Čech a Moravy
200 hlasů = 17,36 %
Česká strana sociálně demokratická
147 hlasů = 12,76 %
KDU-ČSL(Lidovci)
121 hlasů = 10,50 %
Sdružení nezávislých kandidátů
29 hlasů = 2,51 %
ostatní
73 hlasy = 6,33 %
Úplná tabulka v PZ 4/2004.
580 let Polanky
K výročí 580 let obce Polanky (1424 - 2004) byla 8. - 10. října uspořádána výstava
dokumentů, fotografií a kronik v sále u Dluhošů. O výstavu byl obrovský zájem veřejnosti ,
pracovníci Archivu města Ostravy si zkopírovali zajímavé dokumenty. Součástí této akce bylo
vysvěcení našeho praporu v místním kostele sv. Anny - 10. října. Bylo zahájeno vstupem
ozbrojené gardy napoleonských vojáků ( ostravský klub vojenské historie), kteří nesli prapor k
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oltáři. Prapor byl vysvěcen místním farářem P. Z. Pluhařem. U této příležitosti byla k praporu
připevněna ozdobná stuha s datem svěcení. V PZ 2/2004 byla zveřejněna data některých událostí a
zajímavostí z historie obce. Vyšlo také zvláštní číslo PZ - viz kap. Kronika.
Významnou akcí byla výstavba, dokončení a otevření nové sportovní haly vedle nové školy
na Zámecké -viz kap. 3.
Družbu Polanka - Zliechov nadále udržuje Sbor dobrovolných hasičů. Setkání obou
hasičských sborů proběhlo 2. října v Polance.- viz kap. 14.
Starosta slovenské obce Košická Polianka poslal výtisky jejich občasníku "Život Košickej
Polianky". Na oplátku jim starosta Kaspřík poslal několik výtisků našeho Polanského zpravodaje.
V letošním roce vyšla 4 čísla Polanského zpravodaje a zvláštní číslo k 580. výročí obce.
Ulice U Dubu byla přejmenována na ul. Jiřího Krále, bylo zrušeno pojmenování
prostranství před radnicí Náměstí Čsl. legií. Nová ulice v lokalitě bývalého zahradnictví na ulici U
Rybníčku byla pojmenována U Zahradníka, dosud bezejmenná ulice u bývalého kuřína od
potůčku ke Klimkovicím dostala název U Studánky.
Z událostí v ČR
Vstup ČR do EU od 1. 5., první volby do EU, mistrovství světa v ledním hokeji v Praze
( nové Sazka Aréně) a v Ostravě (ČEZ Aréně)- květen, Baník Ostrava mistrem ČR v kopané květen, Vladimír Špidla rezignoval na funkci předsedy ČSSD i předsedy vlády - 30. 6., novým
předsedou vlády Stanislav Gross z ČSSD, MDŽ znovu svátkem. 22.12.skončila povinná vojenská
základní služba.
Z událostí ve světě
Americká sonda Spirit přistála na Marsu, atentát v Madridu (zemřelo kolem 2 000 osob),
zemřel bývalý amer. prezident Ronald Reagan, Letní olympijské hry v Aténách, George Bush
znovu zvolen prezidentem USA, v Paříži zemřel Jásir Arafat.

6. H O S P O D A Ř E N Í Ú Ř A D U M Ě S T S K É H O O B V O D U

Rozpočet na rok 2004 ( v tisících Kč )
Schválilo jej zastupitelstvo obvodu 30. 1. 2003
Příjmy:
1. Daňové
2. Nedaňové
3. Kapitálové
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
4. Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy
5. Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy
DOTACE CELKEM
6. Financování (převod z BÚ na účet FRB)
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje:
1. Silnice a místní komunikace - oprava a údržba
2. Kanalizace - údržba
3. Mateřská škola vč. ŠJ - provoz a údržba
4. Základní škola vč. ŠJ - provoz a údržba
5. Kino

1 665
1 369
80
3 114
6 048
11 578
17 626
- 200
20 540
1 049
146
818
2 392
332
4

6. Knihovna + škol. a kulturní komise
21
7..Kulturní památky
9
8. Místní rozhlas + zpravodaj
76
9. APOZ - jubilanti, noví občánci, zlaté svatby...
60
10. Dotace sport. organizacím
120
11. Dotace ostatním organizacím
30
12. Bytové hospodářství- provoz, údržba, služby
281
13. Nebyt. hospod.-provoz, údržba+likv. černých skládek
150
14. Pohřebnictví
394
15. Údržba veřejné zeleně
280
16. Sociální dávky
4 300
17. Kluby důchodců
17
18. Městská policie - nájemné
81
19. Požární ochrana
85
20. Místní zastupitelské orgány
897
21. Místní správa
5 544
22. Bankovní poplatky
10
23. Rezerva
448
24. Kapitálové výdaje (investice a nákupy)
300
VÝDAJE CELKEM
20 540
Přehled investičních akcí na rok 2004
.
1. Chodníky 1. května - parkoviště pro MŠ Malostranská
2. Výkupy pozemků pod místními komunikacemi
3. Kanalizace v části ul. U Rybníčku
4. Plynofikace části ul. Svinovská
5. Nákup osobního služebního vozidla
6. Projekty

600
200
900
900
300
100

Přebytek hospodaření z roku 2003 byl 4, 4 mil. Kč a zastupitelstvo na svém jednání 18. 3
rozhodlo o poskytnutí finančních dotací těmto organizacím:
DTJ Polanka n.O.
62 500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Polanka n. O.
55 500 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, stř. Polanka n.O.
27 000 Kč
ASŠK ZŠ H. Salichové, Polanka n.O.
5 000 Kč
3 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů - mládež. odd., Polanka n.O.
Sdružení pěv. souboru Hlahol ze ZŠ Polanka n.O.
2 000 Kč
Český Červený kříž - pobočka Polanka n.O.
2 000 Kč
Knihovna města Ostravy - pobočka Polanka n.O.
1 500 Kč
Klub rodičů a přátel školy
1 000 Kč
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)
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- 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

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
Pokračuje stavba dálnice D 47 na katastru obce Polanky.
Z menších průmyslových závodů je nadále v provozu pila na ulici Za humny - vedoucí pan
Hanslík.

8. Z E M Ě D Ě D Ě L S T V Í
Družstvo vlastníků provedlo rekonstrukci původní dochovny na dochovnu a odchov
prasniček a vybudovalo míchárnu krmných směsí. Bylo započato s výstavbou nové dojírny na
OMD.
V roce 2004 hospodaří Družstvo vlastníků na výměře 1236 ha půdy. Počet členů DV je
338.
DV má 825 kusů skotu, z toho 403 dojnic.Vepřů má 3 545 kusů, z toho 240 prasnic. Koně
již nechová (posledních 12 koní mělo družstvo v r. 1973). Také slepice již od r. 1973 nechová.
Výroba mléka je 2 568 756 litrů, užitkovost v litrech 7 323. Narodilo se 7 546 selat. Na trh
bylo dodáno 5 660 vepřů.
Hektarové výnosy jsou: ječmen - 63q, pšenice 72 q, řepka 43 q, cukrovka 618 q, brambory
0q, kukuřice na zrno 84 q.
Tržby byly 109 710 000 Kč, investiční výstavba 2 165 000 Kč, zisk činil 56 719 000 Kč,
hodnota majetku je 52 540 0000 Kč, průměrné platy dojiček jsou 15 520 Kč, průměrné platy
traktoristů 17 530 Kč.

9. S L U Ž B Y A O B C H O D
Služby
V obci je v provozu firma KUMI - elektronika v areálu kina, sklenářství Mihálková,
prodejna krmiv PESKO, Elektro Roubíček, svařovací technika Vlček, prodejna koberců Petra na
ul. Za humny, novinové stánky na točně Hraničky a u kostela Rädischová, kovovýroba
KOVOTAK - Jiří Theimer , stolařství Mikula, stolařství a nábytek KAŠ, nábytek Holčík,
pneuservis Perexta, autodoprava Tichý, Vozník, Nikl, Ulman, Šafer, plyn,topení, voda- Ladislav
Ručka , firma Kaštan, SOKO (Soudek-Kolář), kovářství Zd. Kocur, kovoobrábění Zámostný,
elektroinstalace - STRUJATO, elektroinstalace - Miloš Neuwirth, stavebniny a stavitelství BEN
u zámku, šicí stroje - Lazar, žaluzie a těsnění Trojek (ROVEX), autokarosérie Kliš, Jurna,
elektroinstalace ELPOL - Ing. Havrlant , zahradnictví Abrlová a ATLAS (také prodej řezaných
květin, drogerie), čalounictví Komár v nákup. středisku, Dostál na ul. Oblouková a další.
Obchodní síť
Potraviny: Hruška v nákupním středisku - největší prodejna v Polance, U Machů -(dolní
Polanka), potraviny na ul. Hraničky (družstvo Budoucnost), na Zámecké ul.H. Salichové, U
Jakuba (horní Polanka), Pacek (na Osadě míru), U Šárky (na Janové),pekárna Prauzková a
cukrářská výrobna - Pudichová, vinotéka Fr. Horsáka v nákup. středisku (též podlahové
krytiny).
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Pohostinské služby - bar Fantasie (Sýkora), bar Sierra (Pěcha), hospoda U Dluhošů,
pohostinství U Friedlů , hospoda Dělnický dům, hospoda na Janové, hostinec Na hřišti, hostinec
U Machů, občerstvení U Lenky, restaurace Orlovna, občerstvení Na Baště, malá hospůdka U
Andlů(ul. Do polí) a u Cibulků ( ul.1. května).

10. D O P R A V A
Doprava byla podrobně popsána v loňském roce 2003. Nejdůležitější linkou pro přepravu
osob je nadále linka č. 46, která propojuje celou Polanku. Jezdí i linka 59 a 76. Přes Janovou
jezdí i další linky dálkových autobusů. Přepravu zboží a nákladů zajišťují převážně soukromé
firmy nákladními auty- viz. kap. 9 - služby. Kromě autobusového spojení jezdí přes dolní
Polanku vlaky Českých drah na nedávno zmodernizované železniční trati.
Dálnice 47
již byla zakreslena do mapy Ostravy jako budoucí trasa. Začaly první práce, v terénu byla
zbourána chatka v místě budoucí dálnice. Stavební práce na D 47 je vidět na katastru Svinova v
oblasti Rudné a železniční tratě. V srpnu se stavějí sloupy nadjezdu nad Svinovskou Polaneckou ulicí.

11. V Ý S T A V B A A Z V E L E B E N Í

OBCE

Po celý rok probíhala intenzivní výstavba sportovní haly (tělocvičny u ZŠ) - podrobněji viz
chronologie, kap. 22. Tato největší investiční akce letošního roku - cca 34 milióny Kč + 1 milión
Kč na vnitřní vybavení byla dokončena koncem září. Slavnostní otevření nové sportovní haly se
konalo 20. listopadu - v dopoledních hodinách si mohli občané prohlédnout všechny prostory
nové haly. Odpoledne zahrála Polanská dechovka, vystoupily mažoretky a byl zahájen sportovní
program za velké účasti diváků (družstva volejbalu a házené)- viz PZ č. 4/2004.
Byly rozšířeny a opraveny povrchy chodníků na ulici Janovské a opraven chodník na ul. H.
Salichové. V nové škole byla provedena výměna dvou zbývajících schodišťových skloocelových
stěn. V budově zdravotního střediska byla provedena ve dvou zbývajících bytech plynofikace
vytápění. Uskutečnila se výstavba vodovodního řadu na Janové v ul. K Lípě. Pokračovala také
oprava kostela sv. Anny, která byla zahájena již v roce 1993 opravou havarijního stavu stropní
klenby a zákristie a zpevněním základů po celém obvodu kostela až do hloubky 3,5 m
(obetonování). Praskliny v klenbě dosahovaly tehdy již šířky 3 cm a vypadávaly z ní kusy cihel.
Dosavadní práce na sanaci a opravách kostela stály již 2,498 miliónů korun. Uvedené práce byly
prováděny většinou dodavatelským způsobem, specializovanými firmami. Kromě toho však
mnoho drobnějších prací bylo provedeno svépomocí. Naposled bylo provedeno "gruntování"
vyčištění půdního prostoru kostela, kdy naši dobrovolníci mimo jiné vytahali a vyvezli z
hlubokých trychtýřů kleneb šest vleček holubího trusu.
12. D O M Y A B Y T Y
Pokračuje výstavba na různých místech Polanky, zaplňují se proluky. Na bývalé
Rädischově zahradě vedle zámku se stavějí stále nové domy, plocha byla rozparcelována.
Stavebním úřadem bylo vydáno 19 stavebních povolení pro novostavby rodinných domků, z
toho bylo 18 domků v tomto roce zkolaudováno. V objektu bývalé cihelny je již hotova
adaptace bývalé výrobní haly.
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13. Š K O L Y

K zásadním personálním změnám v mateřské škole, základní škole ani v základní
umělecké škole nedošlo, pouze do důchodu odešel Mgr. Štěpán Lombart a Mgr. Oldřich
Růžička.
Ředitelka MŠ Pavla Nevimová připomíná v PZ 3/2004 , že již uplynulo 20 let od otevření
nové MŠ na ul. Malostranská. V pořadu ČT 31. 5. "Dobré ráno" byly vysílány záběry z
pohádkového pořadu dětí této školy. Dveře MŠ se poprvé otevřely 1. září 1983.
Ředitel ZŠ školy RNDr. Josef Teper v PZ 3/2004 uvádí, že v září nastoupilo do dvou
prvních tříd 42 dětí, celkem bylo ve škole 379 dětí. V červnu byly uděleny pochvaly 73 žákům,
pokáráno bylo 48 žáků. Druhý stupeň z chování dostali 2 žáci, třetí stupeň jeden žák.Výsledky
prospěchu byly velmi dobré, s vyznamenáním prospělo 111 žáků, 262 prospělo a 1 neprospěl.
Žáci také velmi dobře reprezentovali školu i obec v mnoha soutěžích. Nejvýraznějších úspěchů
dosáhli žáci v těchto soutěžích: v odbíjené dívky i chlapci dostali 4. místo v městském kole, v
turnaji "O putovní pohár Poodří" získali 1. a 4. místo. Ve škole bylo uskutečněno i několik
šachových turnajů a turnajů ve stolním tenisu, žáci byli zapojeni i do jiných soutěží, např.:
"Pohádky děti dětem", kde získala M. Benková 1. místo a 4 žákyně v soutěži "List z rodinné
kroniky" postoupily z krajského kola do kola celostátního.
V areálu školy byl instalován sluneční kolektor, který umožní vyhřívat vodu a šetřit tak část
elektr. energie. Škola má oprávnění provozovat i vedlejší hospodářskou činnost a finanční zdroje
takto získané musí být použity na zlepšení hlavní činnosti. (Může pronajímat školní prostory,
provádět kopírovací práce, zajišťovat vzdělávací akce, zajišťovat stravu pro cizí strávníky, atd.).
Základní umělecká škola H. Salichové je nadále v budově staré školy, rozsah činnosti je
obdobný jako v minulých letech, ředitelkou školy je nadále Jitka Malíková, zástupkyní Mgr.
Ludmila Stará. V závěru škol. roku uspořádali koncert absolventů a koncert v rámci akce
Svátek hudby v místním kině. Absolventi výtvarného oboru ve vestibulu ZUŠ vystavovali své
práce. ZUŠ nacvičila se svými učiteli a dalšími hudebníky a zpěváky Českou vánoční mši J. J.
Ryby, kterou pod vedením J. Czerného provedli 20. prosince v Husově sboru v Polance,
opakovali ji 22. 12. v Altánu v Třebovicích a v 27. 12. v kostele v Klimkovicích.

14. K U L T U R A A O S V Ě T A
Kino
na ulici Janovská 333 je nadále v provozu, promítá se v úterý a v neděli, vedoucím kina je
Zdeněk Vavroš.
Knihovna
je nadále v kulturním areálu kina, knihy půjčuje v pondělí a ve čtvrtek odpoledne, v úterý celý
den. Ve středu v pátek je zavřeno. Rozsah činnosti je jako v minulých letech, vedoucí je nadále
Zuzana Lisková. Kromě půjčování knih organizuje i různé soutěže. Úřad městského obvodu
poskytl knihovně finanční částku 1 000 Kč na nákup odměn pro děti, které se účastní
celoměstské soutěže "Euroexpres - vstupte prosím", kterou pořádá Knihovna města Ostravy.
Spolková a zájmová činnost
je obdobná jako v předcházejících letech. Nejstarším fungujícím spolkem v Polance je Sbor
dobrovolných hasičů. Druhým nejstarším spolkem je Dechová hudba z Polanky. Na její činnosti
se podílelo 29 hudebníků. Největšími akcemi byly 3 koncerty - jarní, promenádní krmášový a
předvánoční. Hudba hrává při občanských pohřbech v Polance i širokém okolí.
Nadále i v tomto roce fungují s přibližně stejnou činností Myslivecké sdružení Poodří,
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Český rybářský svaz, Základní kynologický kroužek, Český červený kříž a Kluby
důchodců.
Klub důchodců Polanka n. O. v tomto roce slaví 25 let trvání, vystřídalo se v něm mnoho
občanů. Dnes má 41 členů, kteří se pravidelně každý týden scházejí v malém sále U Friedlů.
Předsedkyní je Marie Dedková, jednatelkou Drahomíra Chocholatá.
Vedoucím střediska Junák se stal opět Michal Berger, zástupcem je Jana Pietruszková.
Ćlenové Junáka začali v lednu jezdit na horolezeckou stěnu do Výškovic, v březnu byli na zimní
výpravě - Adovaraz na chatě Orlí hnízdo ve Pstruží, v květnu se dívčí družina umístila na druhém
místě v celostátní mezidružinové soutěži Modrá flotila na Sečské přehradě. Chlapci v červnu
vyhráli druhé místo v soutěži Skautská vařečka. O prázdninách byli v putovním táboře v
Hostýnských vrších a v srpnu tábořili v Nedašově (v Bílých Karpatech).
Zahrádkáři měli výroční členskou schůzi v malém sále u Friedlů. Organizace má 71 členů,
dosavadním předsedou byl Ing. Miloš Kubica, jednatelkou Alena Hurníková, hospodářkou
Božena Kropáčková. Do nového výboru bylo zvoleno 11 členů, Ing. Kubica již nekandidoval.
Soubor Polanských písničkářů vydal v lednu své první CD.

15. T Ě L O V Ý C H O V A A S P O R T
Dělnická tělocvičná jednota je nejpočetnější tělovýchovná organizace v Polance, provádí
svou činnost v areálu Dělnického domu na Fojtovské, nejúspěšnějšími oddíly jsou házenkáři a
volejbalisté. Jak bylo uvedeno v PZ č. 3/2004 zúčastnili se polanští házenkáři mezinárodního
turnaje ve švédském Göteborgu. Na rozvoj své činnosti dostala DTJ od rady 62 500 Kč.
TJ Sokol je druhou největší organizací, vyvíjí činnost v sokolovně na Sokolské louce pod
zámkem, koná pravidelná cvičení a úspěchy má zejména ve stolním tenise žáků.
Fotbalový klub SK Polanka má k disposici areál včetně hřiště u nové školy. Družstvo mužů
letos sestoupilo do I. B třídy.
16. Z D R A V O T N I C T V Í
Zdravotní péče je poskytována občanům ve zdravotním středisku na ul. 1. května 545 a v
areálu Družstva vlastníků na Osadě míru. Personální obsazení zůstalo beze změn.
Byla udělena Zlatá plaketa Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve Ing.
Pavlu Královi z ul. H. Salichové.

17. S O C I Á L N Í P É Č E
Na sociálních dávkách bylo letos vyplaceno 4 300 000 Kč.

18. N Á B O Ž E N S K Ý Ž I V O T
Správcem farnosti zůstává P. Zdeněk Pluhař. O opravě kostela sv. Anny podal zprávu
zastupitel Jan Fešar v PZ č.2/2004. Dosavadní práce na sanaci a úpravách kostela stály dosud 2,
498 miliónů Kč a práce nadále pokračují.
9
2004

Církev Československá husitská koná bohoslužby pravidelně každou neděli dopoledne v Husově
sboru, farářem je nadále Milan Gebčinský ze Staré Bělé.

19. V E Ř E J N Ý P O Ř Á D E K
V obci funguje městská policie, která sídlí v objektu Družstva vlastníků. Mezi zajímavější
případy patří nález oběšeného bezdomovce v maringotce na Osadě míru. V kapitole 22 je
uvedeno, že v červnu neznámý zloděj ukradl ze stavby nové tělocvičny u ZŠ na Zámecké 37 rolí
lepenky, škoda činila 40 000 Kč. Sprejerství a vandalismus kritizuje starosta obce v PZ 3/2004,
kdy opilí mladíci i děvčata řádili v prostoru autobusové zastávky pod kostelem a v místním
parku a sprejeři "vyzdobili" betonovou stěnu na sokolském hřišti nápisy.

20. P É Č E O Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

V PZ 3/2004 dostali občané radu o sběrných dvorech, kterých je na území Ostravy 14 a do kterých
mohou odvézt objemný odpad v období, kdy nejsou k dispozici v Polance velkoobjemové
kontejnery a o výkupu starého papíru.

21. P O Č A S Í

Letos byla krásná zima s velkým množstvím sněhu hlavně v lednu , 1. února bylo +6
stupňů, obleva a vítr, ochlazení nastalo 9. února, 21. 2. bylo ráno -10 stupňů , jaro bylo chladné,
6. března bylo ráno mínus 15 stupňů. Oteplilo se 20. března na +10 stupňů, 25. března celý den
sněžilo. 22. dubna bylo + 22 stupňů, 6. května byl třikrát přívalový déšť a bouřka, 23. května se
ochladilo, 20. června celý den pršelo, 19. 7. bylo + 28 stupňů, dusno, bouřka a přeháňky. Bylo
suché a teplé léto, 12. září konečně pršelo. První ranní mrazík byl 12. října, 28. října bylo +21
stupňů, sněžilo 20. listopadu. 22. prosince bylo ráno -8stupňů C, následovalo oteplení a Vánoce
byly bez sněhu.

22. C H R O N O L O G I E
1.1. -

6.1. 19.1.Leden 10.2. 20.2. 22.2. 8.3. 18.3.-

UDÁLOSTÍ

OBVODU

nový správce hřbitova - firma Vladimír Krátký místo dosavadního Věroslava
Neuvirtha
ZŠ H. Salichové se stala právním subjektem
tříkrálová sbírka ve farnosti Polanka
výroční schůze Dechové hudby z Polanky
plesová sezóna v Dělnickém domě a v sále u Dluhošů
valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže
na místním úřadě rozhodnuto o vazbě obecní kroniky
Sněm Junáka
Mezinárodní den žen je znovu svátkem
výroční členská schůze Zahrádkářů
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stavba sportovní haly pokračuje - betonáž základní desky
24.3.1.4. 13.4.19.4.20.4.22.4.24.4.1.5.8.5.14.5.15.5.29.5.31.5.4.6.11.6.16.6.18.6.23.6.-

29.6.21.7.25.7.14.8.18.9.
23.9.30.9.2.10.8.10.9.10.15.10.-

říjen 23.10.28.10.5.11.9.11.18.11.-

sbírka šatstva v Husově sboru - odvoz do Charity
na stavbě nové sportovní haly postaveny sloupy, montáž spojovacích panelů
v domě na ulici Skotnice nalezen mrtvý René Mamula
koncert učitelů ZUŠ
ve Svinově se zabil při dopravní nehodě Petr Friedel
otevření rekonstruované kombinované učebny pro fyziku a chemii v nové škole
autobusová linka č. 46 zajíždí ve Svinově před rekonstruované nádraží
jarní koncert Dechové hudby z Polanky v sále kina
vstup ČR do Evropské unie
zájezd členů Asociace sport pro všechny (ASPV) na Osoblažsko
besedy kronikáře na SPŠ ve Vítkovicích o Jiřím Královi
setkání padesátníků (ročník 1954)
zájezd Zahrádkářů do Lednice
ČT 1 vysílá záznam z představení MŠ v Polance "Pojďte s námi do pohádky"
z novostavby nové tělocvičny ukradeno 37 rolí lepenky
volby do Evropského parlamentu - dva dny
házenkářský turnaj Polanka - Klimkovice CUP 2004 - tři dny
110. výročí založení pošty v Polance (1894)
Poštovní úřad se stěhuje z Obecního domu do nákupního střediska
Svátek hudby v kině - ZUŠ, folklórní soubor Krasničanek, swingový soubor,
Polanští písničkáři
výstava prací absolventů ZUŠ - výtvarný obor - 4 dny
turnaj házenkářů DTJ ve švédském Göteborgu
Pozemkový úřad Opava jedná s občany v kině
venkovní osvětlení kostela sv. Anny - firma ELPOL - Ing. Havrlant
krmáš v Polance -pouťové atrakce - koncert Dech. hudby, atd.
táboření skautů v Nedašově (Bílé Karpaty) do 22. 8.
zájezd členů ASPV do okolí Turzovky
dokončuje se nová tělocvična na Zámecké - venkovní úpravy
koncert Pocta Polance (580 let) v sále ZUŠ
setkání dobrovolných hasičů z Polanky a Zliechova v Polance
vernisáž výstavy k 580.výročí Polanky v sále u Dluhošů: fotografie, kroniky,
dokumenty, vystoupení písničkářů
svěcení obecního praporu v kostele sv. Anny
vernisáž výstavy ostravských výtvarníků v nové škole - Jan Pařízek, M.
Grabovský, Eda Riedel, J. Šmek, Nora Furdová
setkání jubilantů (70, 75 let) v malém sále u kina
zvláštní vydání Polanského zpravodaje - Sv. Černín : "Z historie Polanky"
mezinárodní turnaj v rekreační kopané . SK Polanka
požár strniště na Janové poblíž ulice K Lípě - několik hasičských sborů
volby do krajských zastupitelstev - 2 dny
začátek přípravy oslav 50. výročí založení Družstva vlastníků (JZD) - ing. Suder,
Ing. Rädisch
došel pozdravný dopis I.L.Kandareliho z Gruzie - jeden z osvoboditelů Polanky
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otevření nové sportovní haly (tělocvičny) na Zámecké, dechová hudba, mažoretky
návštěva z USA na úřadě - Joel Blahnik (žák Václava Nelhybla - hudební
skladatel a hudebník) a dva hudebníci
internetové stránky - www.skautpolanka.cz
zemětřesení v Polsku a na severním Slovensku
Swingový podvečer v kině -soubory : orchestr J. Czerného a Beatless Milan
Vyležík
výstava Zahrádkářů ve staré škole - 2 dny
objevení hrobky v parku u kostela ( bývalý hřbitov)
změna všech telefonních čísel na místním úřadě
předvánoční koncert Dech. hudby z Polanky v kině
vánoční turnaj ve volejbalu - DTJ
Česká vánoční mše J. J. Ryby a koncert učitelů ZUŠ v Husově sboru
Repríza Rybovy mše v Altánu v Třebovicích
skončila povinná základní vojenská služba v ČR - po 140 letech
skauti roznášejí betlémské světlo
vánoční koncert v kostele sv. Anny - chrámový sbor
repríza Rybovy mše v Klimkovicích
zemřela Pavla Salichová (Neuwirthová) - neteř H. Salichové

23. R Ů Z N É

Do letošního roku jsme měli v Polance 2 čapí hnízda (u p. Franka a p. Theimera), v
letošním roce přibylo další hnízdo na elektr. sloupu poblíž Klapuchova mlýna. Hnízdo je však
nevhodně vpletené do elektr. drátů, takže úřad jedná s SME o jeho úpravě tak, aby nedošlo k
poranění čápů a výpadkům elektr. proudu.
Letos byla nadúroda švestek. Přetížené větve stromů se lámaly.
Bylo zaznamenáno zemětřesení v blízkém Polsku a na severním Slovensku.
13. 12. při kácení staré lípy v parku poblíž kostela se pod přistavenou plošinou
probořila bývalá hrobka a v ní byly nalezeny dvě kovové rakve. Šetřením bylo zjištěno, že v
těchto místech byla hrobka rodiny Šmídovy (Schmidtovi byli majiteli mlýna na dol. Polance,
mlýn pak prodali Hurníkům. Paní Schmidtová - mlynářka byla také patronkou první stříkačky,
zakoupené kolem roku 1894 Hasičským sborem. Schmidtovi neměli pravděpodobně potomky,
protože při likvidaci hřbitova kolem r. 1970 nikdo neprojevil zájem o hrobku a ta byla přikryta
zeminou. Schmidtovi věnovali v roce 1900 kříž postavený před kostelem sv. Anny.
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