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2. K R O N I K A
Zájem o některá témata z historie Polanky v tomto roce projevili např. Milan Chrastina z
Janové - stavby historických budov, Hana Prauzková - psala práci o dopravě do Polanky,
Miroslav Morcinek - studuje historii a pracoval na podrobnější práci o historii dopravy,
heraldik Libor Kovář z Ostravy-Dubiny - historie zámku, Mgr. Lukáš Průša - zajímal se o
kostel.
Psal Joel Blahnik, žák V. Nelhybla z USA .
Kronikář spolupracoval s Vojenským historickým ústavem v Praze, jemuž na požádání
zaslal e-mailovou poštou dokumentární fotografie z pozůstalosti po letcích Jiřím Královi a
Františku Veverkovi. Michal Berger(vedoucí Junáka) srovnával na internetových stránkách
historické fotografie s fotografiemi stejných míst v současnosti.
Kronikář napsal dopis do Kyjeva příbuzným po vojínu Chomenkovi, který padl při
osvobozování Polanky v roce 1945, besedoval se studenty SPŠ v Ostravě -Vítkovicích o letci
Jiřím Královi, bývalém absolventu této školy. Od Rodiny Ručkovy získal kronikář
dokumentární fotografie letce Františka Veverky k okopírování.
Kronikář zpracovával témata z historie obce v Polanském zpravodaji v rubrice Ze stránek
kronik. Letos to byla tato témata:
Rok 1945 v Polance
Fronta se přiblížila
70 let od odhalení pomníku obětem z 1. světové války s bustou TGM
40 let od odhalení pomníku obětem z 2. světové války
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50. výročí založení Zemědělského družstva (nyní Družstva vlastníků)
V časopise Poodří č. 4/2005 vyšly články: Bořivoj Teichmann a kol. - Pomníky a pamětní
desky v obcích Poodří ( na str. 21-24 též o Polance) a článek Jaroslava Krále " V Polance na
konci Poodří - před 60 lety skončila válka" - str. 59.
Dále kronikář pracoval na rozepsaných rukopisech - nářečí v Polance, Mozgal, Milan
Salich a jiných.

3. P O P I S O B V O D U
Na našich webových stránkách (www.polanka.cz) nebo na adrese www.starapolanka jsou
nové, velmi zajímavé fotografie Polanky pod heslem "Hledání ztraceného času".
Vzhled Polanky se začíná významně měnit. Rýsuje se již trasa dálnice D 47, kde probíhá
skrývka ornice. Na různých místech Polanky vyrostly novostavby rodinných domků. Na
Zámecké již byla dokončena stavba nové velké sportovní haly a začíná v ní bohatý sportovní
život. Budova radnice je po odstěhování pošty plně využívána pro činnost úřadu městského
obvodu.
Restaurovaná socha sv. Vendelína byla znovu umístěna do kapličky , kde byla původně.
Je v noci osvětlena a zabezpečena proti odcizení zabezpečovacím systémem. Jde o
pozdněbarokní celodřevěnou sochu z poloviny 19. století.
Úřad v Polance umístil 4 nové mapy Polanky na nejfrekventovanější místa.
Vyšla publikace Vojenské osobnosti čsl. odboje 1939- 1945, v níž jsou medailony dvou
občanů Polanky Jiřího Krále a Františka Veverky (vydalo Ministerstvo obrany ČR).
Od září došlo k historickému propojení kanalizačního sběrače z Klimkovic přes Polanku
na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, to znamená, že začala fungovat čerpací
stanice u Polních rybníků, odkud jsou vody z Klimkovic a části naší obce výtlačným potrubím
přečerpávány do gravitační větve kanalizace u Hasičské zbrojnice.
V srpnu byla úspěšně dokončena 1. etapa plynofikace Janové.
Ve Školní jídelně ZŠ proběhla generální oprava kuchyně.
V Polance nastoupil nový farář CČS husitské Mgr. Tomáš Chytil.

4. O B Y V A T E L S T V O
K 31. 12. 2005 je v Polance 4 396 občanů. Narodilo se 46 dětí, což je nejvíce za
posledních 15 let, zemřelo 49 občanů, přistěhovalo se 191 občanů, odstěhovalo 96. Velice
příznivý nárůst je dán zejména výstavbou nových domů a tím přistěhování nových
spoluobčanů. Celkově od r. 2004 má Polanka o 30 občanů více. Tabulka stavu občanů v
Polance za léta 1998 - 2005 je ve PZ č. 1/2006.
V r. 2005 bylo na radnici uzavřeno 12 sňatků, což je o 8 méně než v r. 2004. V kostele
byl uzavřen 1 sňatek.
Na úseku matriky bylo vydáno 1 043 občanských průkazů, 543 cestovních pasů, ověřeno
1 824 listin a 870 podpisů.
Nejstarší občané Polanky:
Anna Franková
A. Letenské
97
Anežka Mocková
Příměstská
96
1. května
96
Štěpánka Duroňová
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Ludvík Mincel
Božena Tomášková
Anna Gattnarová
Filomena Neuwirthová
Františka Bartošová
Anna Dresová

Jabloňová
1. května
U Olší
Marvanova
Jana Nohy
A. Parmy

92
92
91
91
90
90

Ze známějších občanů zemřeli:
Metoděj Veverka (95 let) , Antonín Michalčík (90), Jiří Bena(68), Květoslav Dluhoš (80),
Lubomír Gelnar (73), Aloisie Burešová (87), Bořík Řehulka (58).
Z nejstarších občanů zemřeli:
Metoděj Veverka (95), Amálie Dobešová (93), Helena Bucká (93), Josef Hořínek (90), Ant.
Michalčík (90).
Z nejmladších zemřelých byli: Tomáš Charvát (21)- zahynul pro dopravní nehodě v Anglii,
Radim Kučera(29), Jaromír Šipka (52), Jiří Honěk (60).
Mimořádnou událostí byla sebevražda mladého občana z Ostravy-Poruby(22) - oběsil se 5. 9.
poblíž Polančice.
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 8, z
nich 6 bylo z kostela, s knězem církve Českosl. husitské 4, z toho z Husova sboru 3,
občanských pohřbů bylo 23, bez obřadu 9. Ze 49 evidovaných pohřbů byli pohřbeni 4 občané
do hrobu, ostatní byli pohřbeni žehem. Mimo Polanku byly 2 pohřby našich občanů na Slezské
Ostravě, 1 ve Vítkovicích a 1 v Klimkovicích.
S dechovou hudbou bylo 24 pohřbů.

5. P O L I T I C K Ý A V E Ř E J N Ý Ž I V O T
V Polance nadále působí 4 politické strany jako v předcházejících letech. Starostou obce je
nadále Přemysl Kaspřík, tajemnicí úřadu je Zdenka Svobodová. V patnáctičlenném
zastupitelstvu došlo 17. 3. ke změně, kdy na funkci zastupitele rezignoval Petr Andla a na jeho
místo nastoupil Ing. Zdeněk Špalek. Došlo ke změnám na radnici. Dlouholetá pracovnice
Libuše Mihulová odešla do důchodu, od 1. 2. nastoupila na celý úsek financí, vnitřních věcí a
majetku Leona Kalužová. Na úseku matriky pracují Petra Staníčková a Darina Slováková.Na
stavebním úseku pracují Pavla Fikejsová, Marie Valíčková a nová pracovnice Ing. Simona
Kozárová, protože došlo k nebývalému nárůstu práce v souvislosti s výstavbou nových
rodinných domků, včetně výstavby dálnice. Místní a silniční hospodářství má na starosti
nadále Vladimír Mikeska, na úseku sociální péče pracují nadále Hana Šimůnková a Markéta
Třešňáková. Věci majetkové a bytového hospodářství nadále řeší Jarmila Králová.
Od 1. 1. se podávají žádosti o vydání cestovního pasu a občan. průkazu na místním úřadě.
Některé občanské průkazy , jejichž platnost končí, se nahrazují novými.
Po vystěhování pošty je budova bývalého Obecního domu plně využita pro potřeby
radnice. V prostorách bývalé pošty v přízemí jsou dvě okénka pro vydávání dokladů matriky a
zasedací síň.
Zasedání zastupitelstva se konala 10.března, 9. června, 25. srpna, 1. prosince a 15. prosince
v sále místního kina. O jednáních zastupitelstva i rady městského obvodu byli občané
informováni ve všech číslech Polanského zpravodaje.
V tomto roce vyšla 4 čísla Polanského zpravodaje, který je vydáván v novinové formě na
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formátu A4 a je doručován poštou do každé domácnosti.
Významnými výročími v obci byly: 60. výročí osvobození obce sovětskou armádou, 110.
výročí narození Heleny Salichové (viz kap. 13) a 50. výročí založení zemědělského
družstva(podrobnosti oslav jsou v kap. 8- zemědělství).
K 60. výročí konce II. svět. války vyšla v Praze reprezentativní kniha Vojenské osobnosti
československého odboje 1939 - 1945, ve které jsou uvedeni dva občané Polanky n.Odrou Jiří Král a František Veverka. Knihu vydalo Ministerstvo obrany ČR - AVIS ve spolupráci s
Vojenským historickým ústavem (neprodejné).
V listopadu byly umístěny 4 prosklené informační tabule s mapou našeho katastru,
popisem, včetně popisných čísel rodinných domků (obchod na dolní Polance, na točně
Hraničky, před radnicí a na točně autobusu u Klimkovic.
V závěru roku byla stávající mechanická siréna na budově radnice vyměněna za sirénu
elektronickou.Toto zařízení nevytváří žádné vibrace, které nepůsobily dobře na statiku střešní
konstrukce.Pravidelně každou první středu v měsíci přesně ve 12 hodin je prováděna zvuková
zkouška sirény.
Družbu se slovenskou obcí Zliechov nadále udržují pouze hasiči.
V říjnu proběhlo tradiční setkání jubilantů 70 a 75 let v malém sále u kina.
V ledna uctili občané celé republiky v poledne 3 minutami ticha památku obětí
zemětřesení v jihovýchodní Asii.
V tomto roce začal na trati přes Polanku jezdit rychlovlak Pendolino.
Prezidentem byl v tomto roce Václav Klaus, předsedou vlády Stanislav Gross (ČSSD), po
něm Jiří Paroubek.

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 2005 ( v tisících Kč )
Schválilo jej zastupitelstvo obvodu 16. 12. 2004
Příjmy:
1. Daňové
1 665
2 162
2. Nedaňové
3. Kapitálové
130
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
3 957
4. Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy
6 616
5. Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy
11 686
DOTACE CELKEM
18 302
6. Financování (převod z BÚ na účet FRB)
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje:
1. Silnice, místní komunikace, chodníky, autob.zast
2. Vodovod (ul. K Lípě na Janové)
3.. Kanalizace - údržba, poplatky
4.. Mateřská škola vč. ŠJ - provoz a údržba
5. Základní škola vč. ŠJ - provoz a údržba
6. Kino - provoz + nájem
7. Knihovna , kultura, kult. památky
8. Místní rozhlas

- 200
22 059
1 978
600
165
816
2 119
378
33
30
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9. Polanský zpravodaj
46
10. APOZ - jubilanti, noví občánci, zlaté svatby...
57
11. Dotace sport. organizacím
120
12. Dotace ostatním organizacím
30
13. Bytové hospodářství- provoz, údržba, služby
393
14. Nebyt. hospod.(spol. dům Janová)
91
15. Pohřebnictví(provoz, údržba, proj.dokum. na rekonstr. 602
16. Plynofikace ul. Svinovská
900
386
17. Údržba veřejné zeleně
18. Sociální dávky
4 525
19. Pečovatelská služba
18
20. Kluby důchodců
17
21. Městská policie -( nájemné , služby )
81
22. Požární ochrana
121
23. Místní zastupitelské orgány
965
24. Místní správa
5 870
25. Bankovní poplatky
10
26. Pojištění majetku
75
27. Rezerva
528
VÝDAJE CELKEM
22 059
Zastupitelstvo obvodu rozhodlo 9. 6. poskytnout finanční dar místním sportovním a
společenským organizacím následovně:
- DTJ Polanka
77 tis. Kč
- TJ Sokol Polanka
43 tis. Kč
- Junák Polanka
18 tis. Kč
5 tis. Kč
- Asociace škol. klubů ZŠ
- Sbor dobrovolných hasičů 5 tis. Kč
- Klub rodičů a přátel školy 1 tis. Kč
- Orel jednota Polanka
3 tis. Kč
- Svaz chovatelů
3 tis. Kč
Zastupitelstvo schválilo 26. 8. zapojení přebytku hospodaření z r. 2004 ve výši 4 674 000 Kč do
rozpočtu letošního roku takto:
- oprava chodníku 1. května u "Giglione"
40 tis. Kč
- projekty na místní komunikaci K Pile
40 tis. Kč
- autob. zastávka Přemyšov
56 tis. Kč
- kanalizace ul. Svinovská
700 tis. Kč
- úprava vstupu do budovy MŠ
40 tis. Kč
- rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
1 400 tis. Kč
- oprava soc. zařízení ve školní družině
200 tis. Kč
- rekonstrukce busty TGM
50 tis. Kč
- oprava místního rozhlasu
50 tis. Kč
- zdravotní středisko
415 tis. Kč
- finanční dar FK SK
50 tis. Kč
- rezerva
1 633 tis. Kč
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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
Firma Písek Ostrava sdělila záměr obnovení těžby písku na ul. Janovská. Rada uložila
podmínky pro záměr této obnovy těžby.
8. Z E M Ě D Ě D Ě L S T V Í
Na tento rok připadlo 50. výročí založení JZD v Polance. K tomuto výročí vydalo družstvo
publikaci "Zemědělské družstvo v Polance n. Odrou 1955 - 2005"o rozsahu 40 stran s
černobílými i barevnými reprodukcemi. Dokumentární text vydal kolektiv autorů, text části
Vyznání krajině Štěpán Neuwirth , výpisy z obecní kroniky Jaroslav Král, fotografie archiv
zeměděl. družstva, archiv ÚMOb Polanka n. Odrou, soukromé archivy občanů a František
Hajnyš. Grafická úprava a realizace Repronis Ostrava.
Slavnostní schůze k tomuto výročí byla 9. září v sále u Dluhošů s kulturním programem
Polanských písničkářů a Jaroslava Krále.
V rámci oslav připravilo družstvo pro veřejnost několik akcí. Dne 16. a 23. září mohli
absolvovat prohlídku podniku s doprovodem a odborným výkladem, mohli shlédnout ukázky
chodu některých provozů, zeměděl. strojů a technologií. Součástí oslav byla výstava fotografií,
dokumentů, kronik a historických předmětů, která byla 16. září v sále DV.
Výsledky hospodaření DV v tomto roce :
z hlediska výše a kvality sklizně byl rok úspěšný, horší byly prodejní ceny a odbytové možnosti.
Pšenice ozimá i jarní byla zaseta na 318 ha a sklidilo se 56 q z ha, ječmen jarní 47 q na 108 ha,
ječmen ozimý 58 q na 68 ha, kukuřice zrnová 85 q na 154 ha , řepka 36,5 q na 141 ha. Výsledné
realizační ceny za rok dopadly takto: pšenice 228Kč za q, ječmen 250 Kč za q, kukuřice 247 Kč
za q, řepka 596 Kč za q. Zvláštní kapitolou je cukrová řepa, která se pěstovala na 98 ha při
výnosu 65 t z ha. Při prodeji se začala uplatňovat pravidla pro snížení ceny přijatá Evropskou
unií a tak dostali v průměru pouze 840 Kč za tunu, což je snížení oproti r. 2004 o zhruba 160 Kč
za tunu.
Živočišná výroba tradičně obsahuje výrobu mléka a vepřového masa. Výroba mléka
prošla zásadní proměnou, protože byla postavena nová dojírna a dokončila se modernizace stájí
pro dojnice.Tím, že rekonstrukce probíhaly za plného provozu, nepodařilo se výrazně zvýšit
produkci mléka. Přesto bylo do mlékárny dodáno 2 872 975 l mléka za průměrnou cenu 8,19 Kč
za litr. Zvedly se výkupní ceny krav na 24 Kč za kg, telat a býčků na 75 Kč za kg a jatečních
jalovic na 24 Kč za kg.
Ve výrobě vepřového masa je povzbudivé udržení vysoké užitkovosti prasnic, kdy
dostáváme téměř 24 selat na prasnici a rok. Cena odbytu vepřů se stabilizovala na úrovni 31-32
Kč za kg, což zabezpečuje nulovou rentabilitu chovu. Příznivým faktorem byl pokles cen
obilovin a sóji, které se podílejí ze 3/4 na nákladech. Velmi pomohla vlastní míchárna, ve které
se vyrábí veškeré výkrmové směsi. Bylo dokončeno budování rozmnožovacího chovu
mateřských prasniček a letos již nenakupovali žádná zvířata do užitkového chovu.
Průmyslová výroba v DV pracovala velmi dobře, stabilizovala své výkony, zaměřené
především na výrobky pro OKD, ale pomohla i při rekonstrukcích stájí pro dojnice a to jak
dodávkou kovových prvků, tak i silami svých pracovníků. Středisko prům. výroby a služeb
zakončilo hospodaření s obvyklým ziskem.
DV také investovalo do strojů, zařízení a oprav.
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9. S L U Ž B Y A O B C H O D
Služby zůstaly ve stejném rozsahu, pouze hospůdka a obchod U Šárky na Janové není v
provozu v důsledku úmrtí majitelky. Prodejna potravin na ul. H. Salichové byla po otevření
nové sportovní haly přeměněna na pizzerii. Firma Pacek otevřela prodejnu na ul.Ve Svahu č. 86.
Ve stánku na točně Hraničky Fa Dagmar Schafferová rozšířila sortiment služeb. Je zde oprava
obuvi, oprava deštníků, chemická čistírna, praní prádla, praní peří, výroba razítek, šití
prošívaných dek a polštářů, fotopráce a kopírování. Firma Ben nabízí kromě stavebního
materiálu i prodej pracovních oděvů, drogerii, nátěrové hmoty, fasádní barvy, nářadí. Vinotéka
Horsák v nákup. středisku pořádá ochutnávky vín za přítomnosti vinařů.
10. D O P R A V A
Autobusové linky č. 46, 59 a 76 jsou nejvýznamnějšími pro dopravu osob do Polanky a
pro spojení s Ostravou.
Výstavba dálnice D 47, o které se již léta psalo, letos začala i v Polance - protne napříč
janovská pole (začaly první výkopové práce na Janové - na polích se objevila těžká technika,
byla zahájena výstavba prvního mostu na ul. Janovské, druhý bude postaven na ul. Ostravská).
Postup současné výstavby je zatím vzhledem k počasí pomalý, ale brzy se zrychlí a bude
nutná určitá tolerance ze strany občanů. Ředitelství silnic a dálnic ČR zřídilo v sousedních
Klimkovicích "Informační centrum dálnice D 47", které je umístěno v zámku v prostorách
městského úřadu.
11. V Ý S T A V B A A Z V E L E B E N Í

OBCE

Na sklonku loňského roku se podařilo po složitých jednáních dohodnout s SMP Ostrava
podmínky pro zahájení plošné plynofikace Janové a následně i Přemyšova. Na tuto sdruženou
investici budeme prostřednictvím města Ostravy přispívat částkou 9,9 mil. Kč a plynárny se
budou podílet částkou 3 mil. korun. Finanční prostředky naší dotace budou použité z výnosu za
prodej plynových rozvodů, které jsme vybudovali v minulých letech, a které se podařilo v závěru
loňského roku plynárnám prodat.
V srpnu byla úspěšně dokončena 1. etapa plynofikace Janové (vysokotlaká přípojka, regul.
stanice plynu...). Zatím není do systému vpuštěn plyn, protože se čeká na zahájení II. etapy
plošných rozvodů s tím, že bude vybudováno větší množstvo přípojek, a tím zajištěn větší odběr
plynu.
Jsou dokončovány práce na plynofikaci kotelny v budově zdravotního střediska, byly
zlikvidovány bývalé chlévky a tento prostor byl upraven na odstavná místa pro auta.
V Přemyšově byly připraveny základy pro novou autobusovou čekárnu a na nich byla
čekárna osazena.
Na místním hřbitově byl nově upraven přístup na vsypovou loučku a chodníky mezi hroby.
O prázdninách provedli pracovníci OK generální opravu dvou mostků přes Polančici na ul.
Nábřežní a tato firma doplňuje průběžně veřejné osvětlení na nových komunikacích (U
Zahradníka).
Velkou investicí byla rekonstrukce kuchyně ZŠ (školní jídelna) u nové školy- dispoziční
úpravy kuchyně a suterénu, doplnění topného systému včetně měření a regulace, instalaci
kompletní vzduchotechniky, elektroinstalace, úpravu sociálních zařízení v obou patrech a
zejména komplexní obnovu gastronomického zařízení, které je vyrobeno celé v nerezovém
provedení a odpovídá dnešním přísným hygienickým normám a předpisům. Investiční náklady
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byly 8,7 mil. Kč, město poskytlo na tuto akci účelovou dotaci 7, 5 mil. Kč.
Starosta uvádí, že někdy narazil na nepochopení občanů při menších investičních akcích,
které se dotkly soukromých pozemků.
Od září došlo k historickému propojení kanalizačního sběrače z Klimkovic přes Polanku na
Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, to znamená, že začala fungovat čerpací
stanice u Polních rybníků, odkud jsou vody z Klimkovic a části naší obce výtlačným potrubím
přečerpávány do gravitační větve kanalizace u Hasičské zbrojnice. Společnost OVaK začala od
listopadu postupně přebírat od města Ostravy do provozování všechny kanalizační řady v
katastrálním území Polanka n. Odrou. Od měsíce ledna 2006 bude občanům účtováno kromě
vodného i stočné. V listopadu bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu na části ul. K
Lípě na Janové.
Na podzim byl z bezpečnostních důvodů rozebrán kamenný kříž, který stál v centrální části
hřbitova. Kříž, který nechali v r. 1895 postavit manželé Breierovi, byl přemístěn k hlavní
bráně hřbitova.
Vstupní prostory Husova sboru nutně potřebovaly opravu, proto bylo schodiště rozebráno,
byl pod ním opraven betonový základ, opraveny sloupky zábradlí a celá terasa byla nově
oplechována a opatřena novým ručně litým asfaltem. Po neúspěšném jednání s několika firmami
se řízení prací ujal Zdeněk Bílý, který s několika dalšími obětavci práce vykonal. Církev Čsl.
husitská dostala od polanského zastupitelstva finanční podporu 50 000 Kč.

12. D O M Y A B Y T Y
Pokračuje výstavba rodinných domů na mnoha místech v obci. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení na obsazení správcovského bytu v Domě s pečovatelskou službou na Janovské
ulici. Od ledna 2006 bude majitelům rodinných domků účtováno kromě vodného i stočné,
protože byla uvedena do provozu čerpací stanice u Polních rybníků - viz PZ č. 4/2005.
Stavební úřad vydal celkem 260 správních rozhodnutí a 135 souhlasů s odnětím
půdy ze ZPF, 73 stavebních povolení(na novostavby RD 33),bylo provedeno 115 kolaudací
(novostavby RD 15).
13. Š K O L Y
Mateřská škola - ul. Malostranská
Ředitelkou školy je stále Pavla Nevimová (1957). MŠ má 15 zaměstnanců, z toho 8
učitelek, které pracují ve čtyřech odděleních. Vedoucí školní jídelny při MŠ je Jana Sojková.
Školu navštěvovalo letos 105 žáků.
5. února připravily pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči pro děti maškarní ples a děti pro
rodiče nacvičily program besídky.
Základní škola H. Salichové
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní Mgr. Šárka Sýkorová. Ve škole pracuje
celkem 40 fyzických osob, z toho 23 pedagogických pracovníků a 3 ped. pracovníci ve Školní
družině. Správních zaměstnanců má škola 9 a ve Školní jídelně je zaměstnáno 6 osob. ZŠ
navštěvovalo k 1. 1. 365 žáků, ŠD 55 žáků.
V tomto roce proběhla kontrola České školní inspekce, škola byla hodnocena známkou
velmi dobře. K zápisu se v lednu dostavilo 48 budoucích prvňáčků, rodiče 6 dětí žádají odklad
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školní docházky.
Kromě 20ti členného Klubu rodičů začala v tomto roce pracovat i Rada rodičů, která má 9
členů.
Při příležitosti 100 let trvání budovy staré školy se uskutečnila školní akademie v místním
kině. Žáci se během roku zúčastnili turnajů v házené, stolním tenise a volejbale, připravovali
kult. program k výročí H. Salichové, provedli úklid na veřejných prostranstvích a sběr papíru..
Žáci 4. a 5. tříd se zúčastnili ozdravného pobytu v Rožnově pod Radhoštěm. V budově nové
školy proběhla koncem listopadu a v prosince výstava obrazů Josefa Tepera.
8. listopadu byl v nově rekonstruované Školní jídelně Den otevřených dveří. Začala oprava
sklepů v hlavní budově, které budou sloužit v budoucnu pro žáky i veřejnost jako posilovna.
Základní umělecká škola H. Salichové ul. 1. května
Personální obsazení ZUŠ a počty žáků v jednotlivých oborech se v podstatě nemění.
Školné na pololetí činí : HO = 1250 Kč , PHV = 1 100 Kč, VO = 1 050Kč, TO = 600 Kč, PTV =
500 Kč.
V dubnu proběhl koncert učitelů k 60. výročí osvobození, v květnu koncerty absolventů.
Vzpomínkový večer na H. Salichovou ke 110. výročí jejího narození se konal 26. dubna v
respiriu ZŠ H. Salichové ve spolupráci se ZŠ. Vystoupili zde žáci folklorního souboru
Krasničanek a Třebovjaček ze ZUŠ, tanečníci Slezského souboru H. Salichové z Poruby a
Polanští písničkáři. Akci doplnila výstava výtvarných prací dětí ZUŠ a ZŠ z Polanky a dětí z
Kyjovic - rodné obce H. Salichové. Ředitelka ZUŠ Jitka Malíková napsala do PZ č. 2/2005
článek ke 110. výročí narození H. Salichové.
V říjnu a listopadu se nejtalentovanější žáci zúčastnili koncertní festivalové přehlídky v
sálech Janáčkovy konzervatoře, Altánu v třebovickém parku a divadle Jiřího Myrona. Školu
reprezentovali: Adam Malík - klarinet, Jana Brzobohatá - zpěv, Swingový orchestr a folklorní
soubory Krasničanek a Třebovjaček.
Po celý rok učitelé ZUŠ připravovali koncerty se žáky, (např. 6. prosince). Náročná byla i
příprava vánoční mše Jindřicha Czerného Vánoční zvěstování, které provedli 20. prosince v
Husově sboru v Polance. Zde vystoupil orchestr učitelů a hostů - instrumentalistů, pěvecké sbory
z Klimkovic, Polanky a Polanští písničkáři.
Výtvarné oddělení vedené Mgr. Zdeňkem Kusem se ujalo výzdoby budovy ředitelství ZUŠ
i školní jídelny. Ve spolupráci s knihovnou se uskutečnila výstava betlémů a kreseb se zimní
tématikou pro čtenáře a návštěvníky místní knihovny.

14. K U L T U R A A O S V Ě T A
Kino
Vedoucím kina je Zdeněk Vavroš (1932).
V tomto roce se uskutečnilo 69 filmových představení, návštěva byla 914 osob, na školních
představeních 790, celkem 1 704 lidí. Průměrná návštěva 24 osob. Tržby činily 71 565 Kč.
V sále kina se konaly i jiné akce - plenární zasedání zastupitelstva, koncerty ZUŠ k
Mezinárodnímu dni hudby, koncerty dechové hudby, zkoušky dechové hudby, školní akademie
ZŠ a zkoušky na ni, představení pro MŠ, atd..
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Knihovna
je nadále v areálu kina, vedoucí Zuzana Lisková. Kromě půjčování knih a časopisů
organizovala soutěž pro děti i dospělé s názvem Den dětských ostravských čtenářů, dále výstavu
výtvarných prací žáků ZUŠ s názvem Barevný svět dětí. Tradiční týden knihoven měl název
Týden s českou televizí, v němž proběhla soutěž Televize: známe ji všichni, ale co o ní víme ?
Spolková a zájmová činnost
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) měl výroční valnou hromadu 12.12. Obsáhlou zprávu o
činnosti SDH podal jeho starosta Milan Cindler. SDH má 116 členů, pořádali hasičský ples,
zájezd na Pustevny, předváděli ukázku hasičské techniky, provedli besedu se žáky ZŠ,
Mikulášskou nadílku, a další. V předvečer oslav osvobození naší obce se v nových uniformách
zúčastnilo 14 členů a 12 dětí kladení věnců a vzpomínky u pomníku padlých na hřbitově.
Delegace SDH se zúčastnila i pietního aktu v družební obci Zliechov. V hasičské zbrojnici byla
rekonstruována kuchyň a sociální zařízení - celkové náklady 27 856 Kč, odpracováno 364
brigádnických hodin, dvakrát proveden sběr železného šrotu (6,5 t) Byla podrobně hodnocena
práce s mládeží, pro kolektivy mladých hasičů byla určena soutěž o pohár starosty obce, která
byla v areálu Dělnického domu. Letos zasahovali hasiči ze zásahové jednotky (JSDH) s
velitelem Stanislavem Výtiskem např.u těchto případů: požár el. kabelu na dřevěném sloupu,
požár lesního porostu v Proskovicích, monitoring Polančice a Odry, požár seníku u rod. domku
na Hýlově, požár stodoly na ulici U Chatek, požár zeměd. techniky v DV, požár sazí v komíně a
jiné. Zásahová jednotka má 7 členů, kteří mají dohodu s Úřadem měst. obvodu.
Vedení dech. hudby - Jiří Adamec, Jiří Němec a Jaroslav Král se nemění. Mají kolem 28
členů, letos provedli 6 koncertů - jarní, krmášový, podzimní, koncert s mažoretkami v Háji ve
Slezsku, pořad Vánoce za dveřmi a koncert v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Hudba pravidelně
zkouší jednou týdně, hrává na pohřbech v Polance a v širokém okolí (kromě Polanky ve 27
obcích).
Kapela Beatless Polanka (beatová kapela) Milana Vyležíka a jeho syna má jen 6 členů,
vznikla v březnu 2002 objevem dvou sester Hruzíkových (kytara, klávesy, zpěv). Od r. 2004
vystupují veřejně. Hrají repertoár skupiny The Beatles - hudbu pro všechny generace. Je to
kapela, složená z hudebníků s hudebním vzděláním a má vysokou úroveň.
Polanští písničkáři
Soubor, který má 14 členů, vede Zdeněk Vavroš. Vystupovali v Polance a okolí, např. v
Ostravě, Porubě, Sanatoriích Klimkovice a jinde. Spolupracovali se ZUŠ při nácviku mše
Jindřicha Černého. Provedení této mše bylo v Polance, Klimkovicích a Třebovicích.
Český zahrádkářský svaz
- základní organizace pracuje pod novým vedením,
předsedkyní je Alena Hurníková. Pořádali na jaře kurz malování vajíček voskovou technikou a
na podzim výstavu ovoce, zeleniny a květin, spojenou s ukázkami aranžování suchých květin
zahradnické školy v Klimkovicích.
Chovatelé se scházejí a pořádají výstavy ve svém areálu na zahradě naproti Dluhošů.
Pořádali dvě výstavy králíků s jejich prodejem, v době krmáše výstavu drobného zvířectva.
Český rybářský svaz(ČRS) pořádal dvakrát rybářské závody na strouze a v areálu sádek.
Myslivecké sdružení Poodří vyvíjí stejnou činnost jako v minulých letech. Letos byla
provedena na příkaz Krajského veterinárního střediska orální vakcinace lišek proti vzteklině.
Český červený kříž(ČČK), předsedou je Miroslav Berger.
Základní kynologický kroužek provádí pravidelná cvičení psů na cvičišti kynologů poblíž
Skotnice pro zájemce z řad veřejnosti..
Kluby důchodců - obecní Klub důchodců se schází každý čtvrtek v malém sále u kina,
podrobněji v loň. roce. Dále jsou v obci KD při Družstvu vlastníků, při ZŠ, na Janové a Klub
důchodců ( u svazu tělesně postižených).
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Skautské oddíly
Skautské středisko Polanka vede Michal Berger, klubovnu mají v přízemí sokolovny.
Středisko zahrnuje chlapecký oddíl, dívčí oddíl a old skauty.
Kromě bohaté oddílové činnosti pořádali 21. 10. sběr šrotu a jiné akce.

15. T Ě L O V Ý C H O V A A S P O R T
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
vyvíjí svou činnost především v areálu Dělnického domu na Fojtovské na ul. Hraničky, od
letošního roku i v nové sportovní hale na Zámecké. Má přes 300 členů.
Předsedou DTJ je inženýr Jaromír Friedel, místopředsedou Jiří Malík a Bohuslava Sojková.
Výbor DTJ je sedmičlenný. Jednota zahrnuje házenou, volejbal, oddíl Asociace sport pro
všechny (ASPV), turistiku a nohejbal.
Hlavními trenéry jsou v házené Pavel Bochnia, ve volejbalu Petr Kučinský a ASPV vede
Bohuslava Sojková.
Oddíl házené kromě sportovní činnosti uspořádal závěrečný ples sezóny - Pochování
basy. Ten se konal 26. února v sále Děl. domu. Hrála skupina PARADOX. Připravil oslavu 50.
výročí založení oddílu házené. Ta proběhla 30. dubna v nové sportovní hale na Zámecké. V
rámci tohoto výročí byla sehrána utkání všech věkových kategorií oddílu házené a staré gardy.
Soupeřem byli házenkáři z Klimkovic. K tomuto výročí byla připravena výstava v nové škole,
zaměřená na padesátiletou historii tohoto sportu.
Ve dnech 10. - 12. června házenkářský oddíl uspořádal mistrovství České republiky v
kategorii mladších žáků. Tohoto turnaje, konaného v nové sportovní hale u ZŠ se zúčastnilo 10
družstev, mimo jiné družstva z Karviné, Prahy, Plzně, Jičína, Třeboně a Zlína.
17.-19. června házená pořádala 11. ročník mezinárodního mládežnického turnaje
Polanka CUP. Zúčastnilo se přes 40 družstev z ČR, SR a Polska. Odehráli přes 120 utkání na
třech hřištích - u Děl. domu, u kina na ul. Janovská a ve sportovní hale na Zámecké. Bylo zde 5
věkových kategorií - od 11letých minižáků až po 19leté starší dorostence. V průběhu odpoledne
byl připraven tradiční dětský den se soutěžemi a hrami.
10. prosince DTJ oddíl házená uspořádal Mikulášskou zábavu v Děl. domě
Oddíl volejbalu při DTJ v průběhu roku organizoval např.dvojutkání krajského přeboru
mládežnických družstev, finálový turnaj oblastního přeboru starších žaček, turnaj krajského
přeboru starších žaček za účasti 12 družstev, mistrovská utkání krajského přeboru žaček a
juniorů , vánoční turnaj žáků, žaček i smíšených družstev dospělých.
O provoz sportovní haly se starají tři zaměstnanci: správce haly Pavel Bochnia, dále
Leona Kučinská a Josef David. Vytíženost sport. haly v r. 2005 byla :
ZŠ H. Salichové
748 hodin
sport. org. z Polanky
1 170 hodin
ostatní
678 hodin
celkem
2 596 hodin
V rozpočtu MěOb Polanka byla sportovní hala začleněna jako samostatně hospodařící
subjekt. Dotace na její provoz byla stanovena na 300 000 Kč.
ASPV kromě pravidelného cvičení dvakrát ročně organizuje vycházky a zájezdy, např. o
velikonocích do Hrabyně a Háje ve Slezsku, do Těšínských Beskyd a jiné. O prázdninách místo
pravidelného cvičení v Děl. domě členové ASPV pořádají vyjížďky na kolech, např.do
Jistebníka, Košatky, Staré Vsi, atd.
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TJ Sokol má své středisko v sokolovně na Sokolské louce vedle rybníka pod zámkem.
Kromě své pravidelné činnosti organizovali např. Putování krajem sněženek (2. dubna),
30. dubna 1. ročník Pálení čarodějnic - po zapálení slavnostního ohně a upálení hlavní
čarodějnice následovaly soutěže pro děti a volná zábava.( PZ č.2/2005). 18. 6. organizovali
turnaj ve florbalu Polanská hůl, 30. 6. uspořádali akci pro děti "Sokolské vysvědčení". Na
podzim společně s Klubem rodičů a leteckomodelářským klubem připravili Drakiádu za
fotbalovým hřištěm.
Jednota Orel Polanka n.O. župa Kadlčákova
Starostou je Jan Prokop, ul. Za humny, jednatelem je Alois Neisar.
V dubnu provedla Jednota Orel sběr šrotu.
Uspořádali 5. ročník župního turistického pochodu "Krásy Poodří" (18.6.). Šlo se podle map po
polanské straně Odry k rybníku Podhorník
Fotbalový klub SK Polanka
prodělává v tomto období velkou krizi. Na jaře došlo ke změnám ve vedení oddílu a starý
pětičlenný výbor, který v té době vedl Jiří Mika ml., zanechal dluhy ve výši více jak půl miliónu
Kč. Na 25. 2. byla svolána valná hromada, na které nebyly předloženy doklady o finančním
hospodaření, proto byla svolána nová valná hromada na 25. 3., kdy byl dosavadní výbor odvolán
a zvoleno prozatímní vedení. Byla svolána třetí valná hromada - 28. června. Na ní byl zvolen
nový sedmičlenný výbor, předsedou se stal Zdeněk Štěpán (ul. J. Zrzavého), pokladníkem Ing.
Jiří Němec ml. a Lumír Prauzek místopředsedou a jednatelem. Toto vedení mělo jediný cíl, a to
stabilizovat situaci v klubu po ekonomické i sportovní stránce a zaměřit se na práci s mládeží.
Oddílová krize je popsána v PZ č. 3/2006.
Fotbalový klub vyhlásil výběrové řízení na pronájem hostince Na hřišti včetně sázkové
kanceláře TIP SPORT.
Ve fotbal. klubu pokračovaly sportovní soutěže. Muži, jejichž trenérem je Ing. Jan Rädisch
hrají v I. B třídě, dorost v okresním přeboru, starší a mladší žáci pod vedením Ivo Klimka a
Radka Gattnara hrají v krajské soutěži. Hraje i družstvo benjamínků.
Kromě pravidelných soutěžních utkání všech mužstev místního fotbalového klubu
umožňuje areál konání jiných společenských akcí, jako jsou exhibiční sportovní akce, Dětský
den ,letní karnevaly a diskotéky.
16. Z D R A V O T N I C T V Í
Podstatné změny na úseku zdravotnictví v obci v tomto roce nenastaly, mimořádné události
nebyly. Byla udělena Zlatá plaketa Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve Janu
Fešarovi z Malostranské ulice.
17. S O C I Á L N Í P É Č E
Na sociálních dávkách byla letos vyplacena částka 4 450 608 Kč. Charita Ostrava tradičně
pořádá počátkem ledna tříkrálovou sbírku pro nejpotřebnější občany. Na této sbírce se podíleli i
naši občané, kteří přispěli částkou 12 266,50 Kč. Pokladničky byly umístěny na radnici v
Polance a v kostele sv. Anny.
Míra nezaměstnanosti činila v Ostravě k 31 12. 14,8 % , v našem městském obvodě ve
stejném období jen 8,8%, což je 191 žadatelů.
Občané byli informováni, že Slezská diakonie zřídila Občanskou poradnu, která poskytuje
rady, informace a pomoc všem, kdo se na ni obrátí. Svými službami se občanská poradna snaží
uspokojit potřeby občanů, kteří se dostali do obtížných situací.
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18. N Á B O Ž E N S K Ý Ž I V O T
Správcem farnosti římskokatolické církve s Polance zůstává P. Zdeněk Pluhař,
mimořádnou událostí v církevním životě bylo úmrtí populárního papeže Jana Pavla II. - zemřel
2. dubna. Průběh pohřbu - 8. dubna v Římě vysílala přímým přenosem česká televize.
Kromě pravidelných mší bylo v Polance 8 katolických pohřbů, z toho 6 v kostele. V
kostele sv. Anny byl uzavřen jeden církevní sňatek
V Husově sboru Církve Československé husitské dosud řadu let sloužil farář Milan
Gebčinský ze Staré Bělé, jemuž bylo již 81 let . Odešel do důchodu a na jeho místo přišel Mgr.
Tomáš Chytil ze Svinova. V neděli 13. 11. konal první bohoslužbu v Husově sboru v Polance. O
opravě schodiště - vstupu do Husova sboru je psáno v kap. 11. Vlastními silami pod vedením
Zd. Bílého provedli celou rekonstrukci členové církve.
Kromě pravidelných bohoslužeb zde byly 3 pohřby, jeden pohřeb byl s knězem této církve
z obřadní síně. Církevní sňatky v Husově sboru nebyly.
19. V E Ř E J N Ý P O Ř Á D E K
Veřejný pořádek zabezpečuje v obci služebna Městské policie, která má 11 strážníků a její
sídlo je na ul. K Vydralinám 114. Strážníci místní služebny spolupracují při plnění úkolů s
příslušným obvodním oddělením Policie ČR a ÚMOb Polanka.
Prevence
Jedním z hlavních bodů činnosti městské policie je prevence. Vychází z předpokladu, že
prevencí se dá předejít mnohé kriminalitě a včasný zásah je účelnější a ekonomičtější, než
pozdní náprava mnohdy již neodstranitelných škod na lidských životech, zdraví nebo majetku.
Strážníci oddílu prevence pořádají besedy s dětmi ve škole, zaměřené na nejaktuálnější
problémy, např. bezpečnost dětí, zneužívání dětí, šikana, sprejerství, problematika drog, BESIP a
pod. Besedy jsou určeny i seniorům v klubech důchodců, kteří se mnohdy stávají oběťmi trestné
činnosti včetně domácího násilí. V roce 2005 byly uskutečněny 2 besedy v MŠ, 6 besed v ZŠ, 1
beseda ve výchovném ústavu na Janové.
K preventivní činnosti BESIPU patří i ranní dozory u přechodů pro chodce v době příchodu
dětí do školy, kdy strážníci nově zabezpečují dohled i u přechodu přes ul. Ostravskou v části
Janová, protože na této ulici v důsledku výstavby dálnice D 47 došlo k značnému zvýšení
provozu zejména nákladních vozidel stavby.
Výkon služby
Při zajišťování veřejného pořádku je věnována pozornost okolí restauračních zařízení,
zejména Sierra, Orlovna a restaurace Na hřišti. V těchto restauracích bylo provedeno několik
preventivně bezpečnostních akcí, zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let. Výkon služby je zaměřen rovněž na okolí zastávek DPMO s cílem zabránit
ničení a poškozování majetku a také na problematiku sprejerství.
Byly zřízeny cyklohlídky, kdy strážníci využívají ke svým přesunům speciálně vybavená
jízdní kola, což jim pomáhá při dohledu na veřejný pořádek v okolí CHKO Poodří. Do výkonu
služby jsou zařazováni i strážníci technického oddílu, kteří technickými prostředky zabrání
odjezdu vozidla a indikátorem měří rychlost. Maximálně povolenou rychlost řidiči překračují
hlavně na u. Ostravské, ul. 1. května poblíž ZŠ a u restaurace na Janové.
Strážníci se také podílejí na zajišťování akcí, např. Pochod krajem sněženek, Pálení
čarodějnic, Rybářské závody, 50 let házené v Polance, Mistrovství ČR juniorů ve futsale,
Country festival, Noční běh dětí a krmáš.
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Doprava
K porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích dochází ze strany chodců
hlavně u prodejny Hruška, kdy chodci přecházejí silnici mimo vyznačený přechod a na ulici
Hraničky u prodejny Atlas. Cyklisté se často pohybují po silnicích bez stanoveného vybavení
(hlavně chybí osvětlení). Ze strany řidičů dochází k porušování zákazu stání, což zejména v
zimním období působí komplikace při odklízení sněhu a provádění údržby silnic.
CHKO Poodří
V Chráněné krajinné oblasti Poodří se strážníci hlavně zaměřují na odhalování přestupků
porušováním zákona o ochraně přírody, na problematiku černých skládek, pytláctví, na
přestupky při ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.
Celkem v r. 2005 bylo v Polance řešeno 936 přestupků, z nichž bylo 395 vyřešeno
blokovými pokutami, 532 případů domluvou a 9 přestupků bylo postoupeno k dalšímu řízení.
Díky kamerovému systému na nové sportovní hale a duchapřítomnosti a fyzické kondici
správce haly Pavla Bochni se v srpnu podařilo chytit zloděje kol, jimiž byli dva patnáctiletí hoši
z Ostravy Zábřehu.
20. P É Č E O Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
Opět se konal jarní a podzimní svoz velkoobjemového komunálního a nebezpečného
odpadu. Jarní byl 4. a 6. dubna a podzimní 3. - 5. října. Bylo přistaveno 13 kontejnerů na
obvyklých místech v Polance, mimo ně byla přistavena pojízdná sběrna nebezpečného odpadu.
20. a 21. dubna v blízkosti Kovošrotu polanští skauti sbírali odpadky v přírodní rezervaci
Přemyšov ( PET láhve, igelity, obaly, pneumatiky, matrace, koberce, atd.).
V rámci ukončení stavby kanalizačních sběračů byl vedle nového chodníku podél ul. 1.
května ( v úseku od Mlýnky směrem k vlakové zastávce ČD osazen pamětní kámen s nápisem o
stavbě v letech 2002 - 2005 v rámci programu ISPA/FS, financovaného Evropskou unií.
21. P O Č A S Í
Zima byla krásná a na sníh bohatá. Ten napadl až 19. ledna, vydatněji sněžilo od 27. 1.
Sníh se držel po celý únor, bylo ho kolem 20 - 30 centimetrů. Nejchladněji bylo 7. února -18
stupňů C. Velká obleva 18. března, 18. dubna vystoupila teplota na + 20 stupňů C, též 16. 4.,
kdy byla bouřka a déšť.
2. května bylo odpoledne i večer +25st. C , koncem května tropické teploty kolem +30 st.
C, ochlazení 31. května.
V červnu bylo proměnlivé počasí s teplotami + 15 st. C , koncem měsíce kolem +25 st.C.
Též v červenci proměnlivé počasí, ke konci měsíce vedra (28. 7. bylo+27 st.), stejně i v srpnu
31.8.
Pěkně bylo i v listopadu, např. 4. 11. +15 st.C, první mráz 9. 11., sněžení od 17. 11. V
prosinci byly již ranní mrazy. Silný vítr byl 16. 12. - večer téměř orkán. Vánoce byly na sněhu,
ale už 25. 12. mírná obleva, 27. 12. opět sněžení. 31. 12. sněhová pokrývka kolem 10 cm.
22. C H R O N O L O G I E

UDÁLOSTÍ

OBVODU

1. 1. ohňostroj po celé Polance
3. 1. dechová hudba zahrála zaměstnancům radnice
leden a únor - plesová sezóna v Dělnickém domě a u Dluhošů
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5. 1. 7. 1. 10.1. 18.1. 18.1.5. 2.7. 2. 25.2.26.2.12.3. 17.3. 18.3. 22.3.23.3. 28.3. 31.3.1. 4. 2. 4. -

repríza Rybovy mše v kostele v Krásném Poli
zemřel Bohumír Peš, bývalý ředitel ZŠ
VČS dechové hudby
zápis žáků do 1. třídy - 2 dny
sběr
MŠ maškarní ples v Dělnickém domě
mráz - 18 stupňů C
valná hromada fotbal. klubu SK Polanka - u Friedlů
tradiční Pochování basy - házená - v Děl domě
koncert mužského sboru PSMU v kostele sv. Anny
rezignoval Petr Andla na funkci člena zastupitelstva, místo něj Ing. Zdeněk Špalek
velká obleva + 23 stupňů
kurz malování vajíček voskovou technikou v Děl. domě (zahrádkáři)
vydává se nová mapa Polanky
velikonoce - pochod ASPV ze Zátiší do Hrabyně a Háje
Den dětských ostravských čtenářů ( v knihovně)
školní akademie v kině
zemřel papež Jan Pavel II.
Putování krajem sněženek - TH Sokol
4. 4. koncert z děl klasiků v Husově sboru (Královi, Milan Chovanec, T. Urbánková)
jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
9. 4. výstava a prodej králíků v areálu chovatelů u Dluhošů (chovatelé)
10.4. repríza koncertu z děl klasiků v Husově sboru
15.4.sběr železného šrotu (jednota Orel s KDU ČSL)
19.4. zahazování objevené hrobky v parku
20.4. koncert absolventů ZUŠ
Den země (skauti čistí přírodní rezervaci Přemyšov
přednáška "Aloe Vera" - v galerii ZŠ
26.4. vzpomínkový večer ke 110. výročí narození H. Salichové v nové škole
29.4. kladení věnců k pomníkům padlých na hřbitově k 60. výročí konce II. svět. války
30.4. pálení čarodějnic - 1. ročník (TJ Sokol)
oslavy 50. výročí založení oddílu házené - nová sport. hala
1. 5. májový budíček dechové hudby
2. 5. odpoledne i večer + 25 stupňů C
15.5. ČR mistrem světa v ledním hokeji
21.5.veřejné rybářské závody v areálu Na sádkách
27.5.koncert dech. hudby
28.5.rybářské závody na strouze
soutěž hasičů o pohár starosty obce
10.6. turnaj v házené - 10 družstev z celé ČR - 3 dny
17.6. Polanka-Klimkovice - turnaj v házené 3 dny
18.6. turistický pochod krajem Poodří - Orel
Polanská hůl - turnaj ve florbalu - TJ Sokol
22.6. Svátek hudby - přehlídka v kině
30.6.zábavné soutěže TJ Sokol - Sokolské vysvědčení
prázdniny - generální oprava dvou mostků přes Polančici
srpen rekonstrukce počítačové třídy - 25 počítačů v ZŠ
rekonstrukce školní kuchyně v budově školní jídelny
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5. 9. 9. 9. -

sebevražda oběšením - občan z Poruby ( u Polančice)
slavnostní schůze k založení JZD u Dluhošů
otevření výstavy k 50. výročí JZD v sále družstva vlastníků
17.9.zájezd ASPV do Těšínských Beskyd
25.9. koncert studentů Arcibiskup. gymnázia z Kroměříže v kostele
turnaj krajského přeboru starších žaček - nová sport. hala
1.10.skautský oddíl pořádá sběr šrotu
8.-9.10.
podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin (zahrádkáři)
12.10.koncert dech. hudby v Háji ve Slezsku
říjen setkání jubilantů 70 a 75 let v malém sále u kina
15.10.Drakiáda - TJ Sokol, Klub rodičů a LMK
29.10.podzimní koncert dech. hudby
podzimní sběr železného šrotu - hasiči
1.11. OVAK začíná přebírat kanalizační řady od města Ostravy
8.11.den otevření dveří ve ŠJ po rekonstrukci
13.11.nový farář CČSH - magistr Tomáš Chytil slouží 1. bohoslužbu v Husově sboru
16.11.sběr starého papíru - kontejner u ZŠ
17.11.odhalení pamětní desky H. Salichové na budově radnice v Kyjovicích
26.11.podzimní výstava a prodej králíků (chovatelé)
29.11.vernisáž výstavy obrazů Josefa Tepera v nové škole
prosinec - oprava vstupu do Husova sboru
6.12. vánoční koncert žáků ZUŠ
9.12. setkání současných a bývalých zaměstnanců škol v nové škole
10.12.Mikulášská zábava v Děl. domě - házená
Valná hromada hasičů
13.12.vánoční program žáků ZŠ pro rodiče
16.12.silný vítr (orkán)
17.12.hudební pořad Vánoce za dveřmi - Dech. hudba v kině
vánoční turnaj ve volejbalu ve sport. hale
20.12.Vánoční zvěstování J. Czerného a M. Kotaly a koncert učitelů ZUŠ v Husově
sboru
21.12.repríza pořadu v Altánu v Třebovicích
27.12.repríza pořadu v kostele v Klimkovicích
28.12.vánoční koncert skupiny Schola z Přívozu v kostele sv. Anny
31.12.sněhová pokrývka 10 cm
23. R Ů Z N É
V letošním roce byla neúroda ovoce (ořechy, švestky, třešně).
Při výkopových pracích pro plynové potrubí na Janové v ul. K Lípě byly nalezeny
nevybuchlé dělostřelecké granáty, pozůstatek z II. světové války ( viz obrázek v PZ 3/2005).
Začátkem roku se rozbíhala mediální kampaň "Největší Čech". Zvítězil v ní Karel IV.
Prudce vzrůstá počet mobilních telefonů a občané odhlašují dosavadní pevné linky. Mladá
generace stále více používá internetového spojení.
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