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2. KRONIKA

Kronikářem Polanky je od roku 1991 Mgr. Jaroslav Král.
Kromě zápisů v kronice zveřejnil letos v Polanském zpravodaji v rubrice Ze stránek kronik
témata:
Polanka před osmdesáti lety - v roce 1926
Před deseti lety zemřel Václav Nelhybel
Kalendárium 2006 (zajímavosti a události z let končících šestkou)
Jan Kryštof Vanecký (1600 - 1674)
Polanský nebo Polanecký ?
Poklad na zámku
Pracovní setkání obvodních kronikářů se konalo 14. září v Archivu města Ostravy v Přívoze.
V březnu darovala p. Zdeňka Gelnarová 5 sešitů zápisů spolků z Janové z pozůstalosti po svém
manželovi Janu Gelnarovi.
18. února vyšel v MS deníku článek o rodáku z Polanky n.Odrou Oldřichu Královi, průkopníku
radioamatérství - viz kap. 5.
Studentka historie umění Eva Kotrbová začíná psát ve spolupráci s kronikářem práci o díle H.
Salichové.
Ve vojenském histor. ústavu v Praze v 1. čísle odborného časopisu Historie a vojenství vyšel
medailon o Jiřím Královi - viz kap. 5.
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Kronikář J. Král provedl v květnu 3 besedy v SPŠ ve Vítkovicích o Jiřím Královi a besedu v ZŠ
v Polance k historii obce.
V květnu začal kronikář psát v počítačové podobě stať Vzpomínky na H. Salichovou.
S několika členy kroužku vojenské historie v Polance se zúčastnil v prosinci pátrání po hrobech a
pozůstatcích války na Janové. K tomu napsal rukopis Stopy války.
3. POPIS OBVODU
Pošta Polanka 25 je od r. 2004 v horním podlaží nákupního střediska v Polance. Je poštou
přijímací a dodávací. Má 8 zaměstnanců. Jsou to : vedoucí pošty - Marcela Vlčková, dále Lucie
Holišová, Marta Wojnarová, Ivana Langrová, Stanislava Sláviková, Zdeňka Petruželová, Pavla
Slatinská a Alena Adamcová.
Pošta Ostrava 25 nabízí širokou škálu služeb např. bankovní, peněžní, listovní, balíkové,
bezhotovostní styk, prodej novin a časopisů, prodej telefonních karet, důchodovou službu, telegramy,
Postfax, zakládání stavebního spoření, životního pojištění, důchodového připojištění, pojištění
domácnosti a rod. domů a jiné služby.
Radnice vydala nové orientační mapy Polanky . Je to již druhé aktualizované vydání, které
zachycuje veškeré situační změny, jež nastaly od 1. vydání těchto map, t.j. od roku 1996. V mapách
jsou vyznačena mimo jiné i popisná a orientační čísla domů, včetně rejstříkového seznamu , označení
jednotlivých čtvrtí ( např. Fojtovská, Zámecká, Osada míru) a letecký snímek celého katastru. Mapy
jsou k dostání v trafikách a na radnici.
Byla také vydána nová pohlednice - letecký snímek části Polanky - kostel a čtvrť Zámecká.
Starosta s ředitelem ZŠ sestavili vědomostní test "Jak znáš svou obec ?" pro žáky 8. a 9. tříd.
Byl zaměřen zejména na znalosti o Polance, její historii a současnost. Vědomosti se ukázaly jako
velmi chabé. 40 otázek testu bylo zveřejněno v PZ 3/06.
Po ukončení stavby kanalizačních sběračů byl v úseku Mlýnky na Dolní Polance vedle nového
chodníku poblíž vlakové zastávky ČD osazen pamětní kámen s nápisem: "V letech 2002 - 2005 v
rámci programu ISPA /FS financovaného Evropskou unií, MŽP ČR a Statutárním městem Ostrava
realizovalo sdružení Ostravské sběrače pod vedením společnosti TCHAS - závod Ingstav Ostrava
projekt ROZŠÍŘENÍ KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA OSTRAVY - KOMPLETACE
KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ. Prostřednictvím tohoto projektu přispěla EU celkem 15,9 mil.
EUR".
V tomto roce vyšlo šest čísel Polanského zpravodaje.
4. OBYVATELSTVO
Nejstarší občané v tomto roce:
Anna Franková
98 let
Anežka Mocková - 97 let
Štěpánka Duroňová 97 let
Ludvík Mincel 93 roky
Josef Berger 92 let
Anna Gattnarová 92 let
Filomena Neuwirthová - 92 let
Anna Dreksová 91 roků
Františka Vlčková 91 roků
Karolina Žůrková 91 roků
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Úmrtí a pohřby v Polance v r. 2006
Podle evidence kronikáře bylo v Polance letos zaevidováno 49 zemřelých osob, jak občanů
Polanky, tak i některých rodáků. Katolických pohřbů bylo 11, z toho 6 bylo s obřadem v kostele. S
knězem husitské církve 6 pohřbů, z toho jeden z Husova sboru. S občanským řečníkem (nejčastěji
Jaroslavem Rýcem) bylo 13 pohřbů, tyto pohřby se konaly z obřadní síně (bývalá Frankova kaple) u
hřbitova. Katolické obřady vykonával P. Zdeněk Pluhař, obřady husitské církve nový farář Tomáš
Chytil. Poslední pohřeb 29.7. konal bývalý farář Milan Gebčinský, který 31.10. zemřel. Bez smutečního
obřadu bylo letos 14 pohřbů. Dechová hudba z Polanky účinkovala u 23 pohřbů, na jednom hrála hudba
z Fryčovic. Do hrobu na hřbitově bylo pohřbeno 12 osob, ostatní byli zpopelněni v krematoriu. Některé
pohřby občanů se konaly na Slezské Ostravě, ve Vřesině atd.
Nejmladší zemřelí : Jiří Bajgar (27 let), Petr Neuwirth (29 let), Ing. Josef Perexta (47), Radim
Petruška (54), Božena Ivančinová (56), Alena Blažková (56), Jan Kresta (56).
Ze známějších občanů zemřeli: Milan Friedel (78), Ing. Josef Perexta (47), Zdeňka Wneková(75), Jan
Šuchma (63), Ing. František Tomášek (69).
Neštěstím byla smrt mladého policisty Petra Neuwirtha v Praze (29 let) při dopravní nehodě. Za
nejasných okolností zemřel Jiří Bajgar (28 let) v Tiché u Frenštátu.
V letošním roce bylo uzavřeno na radnici 9 sňatků a v kostele sv. Anny jeden sňatek.
V roce 2006 jsme překročili hranici 4 500 obyvatel !
Rok
2000
Narození
25
Úmrtí
28
Přistěhování
103
Odstěhování
51
Počet občanů k 31. 12. 4217

2001 2002 2003 2004 2005 2006
29
28
34
26
46
44
44
37
48
38
49
48
99
110
107
130
191 209
57
66
53
72
96
64
4245 4280 4320 4366 4369 4504

Velice příznivý nárůst počtu obyvatel je dán zejména výstavbou rodinných domků a tedy
přistěhováním nových spoluobčanů a narozením více dětí.
Občané byli upozorněni v PZ 2/06 na to, že 31. 12. 2006 končí platnost občanských průkazů,
které byly vydány do 31. 12. 1996.
Radnice nadále provádí vítání nových občánků.
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V tomto roce proběhly troje volby - do Poslanecké sněmovny, volby komunální a senátní.
Volby do Poslanecké sněmovny se konaly 2. a 3. 6. 2006. Do čtyř volebních okrsků přišlo 2 417 voličů,
což je 67,55 %. ČSSD volilo 872 voličů, ODS 856 voličů, KSČM 262, KDU - ČSL 156 a Stranu
zelených 124voličů.
Volby do zastupitelstva městského obvodu Polanka n.O. a zároveň do Senátu Parlamentu České
republiky proběhly 20. a 21. října 2006.
Nejvíce - 34,68 % hlasů získalo Sdružení nezávislých kandidátů - 6 mandátů
33,81% hlasů získalo ODS - 5 mandátů
16,51% hlasů získala ČSSD - 2 mandáty
7,9 % získala KDU -ČSL - 1 mandát
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7,07 % získala KSČM - 1 mandát.
Bylo zvoleno 15 členů nového zastupitelstva:
Ing.Jan Rädisch(43 let)- SNK
Ing. Jiří Malík (42 let) - SNK
Pavel Bochnia (31 let) - SNK
Mgr. Jarmila Stillerová(51 let) - SNK
Ing. Petr Prášek (45 let) - SNK
Jiří Gramel (44 let ) - SNK
Přemysl Kaspřík (56 let) - ODS
Dr.Ing.Luděk Dluhoš (45 let) - ODS
Silvie Juřinová (36 let) - ODS
Sylvie Vilišová (36 let) - ODS
Miloslav Neuvirt (58 let) - ODS
Daniela Neuwirthová (33 let) - ČSSD
Ing. Václav Kortus (68 let) - ČSSD
Jan Fešar (45 let) - KDU-ČSL
Jana Suderová (58 let) - KSČM
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Polanky n. O. - 30. 10. 2006 byl do čela radnice zvolen
starostou Přemysl Kaspřík, místostarostou Ing. Jiří Malík a dalšími členy rady Silvie Juřinová, Ing. Petr
Prášek a Ing. Jan Rädisch.
Současně proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR- první kolo. Nejvíce hlasů v prvním kole
získal Ing. Milan Balabán z ODS a Mgr. Otakar Veřovský z ČSSD. Ve druhé kole vyhrál a senátorem
za náš volební obvod se stal Mgr. Otakar Veřovský
Výstavba dálnice D 47 pokračuje také na území Polanky - viz kap. 10.
K 10. výročí úmrtí Václava Nelhybla - rodáka z Polanky vyšel článek v 2. čísle PZ.
Brigádní generál Zdeněk Škarvada, narozen v r. 1917 - bývalý stíhací pilot RAF si prohlédl Polanku Janovou a pamětní desky v ní v doprovodu kronikáře.
Primátorem města Ostravy se po Aleši Zedníkovi z ČSSD byl zvolen 9.11. Ing. Petr Kajnar rovněž
z ČSSD.
Z událostí v ČR: Ruský prezident Vl. Putin v Praze (1.3.)
Z událostí ve světě : Zim.olymp.hry Turino, .
Český prezident Václav Klaus,předs.vlády Jiří Paroubek,min.zahr. Cyril Svoboda
Amer.prez George Bush

6. HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
Rozpočet na rok 2006 ( v tisících Kč )
Zastupitelstvo našeho městského obvodu schválilo rozpočet pro tento rok v celkové výši příjmu a
výdajů 24 096 tis. Kč, což je 0,33 % v poměru k rozpočtu města Ostravy.
Příjmy:
1. Daňové
1 734
2. Nedaňové
2 462
3. Kapitálové
598
CELKEM
4
794
VLASTNÍ PŘÍJMY
4. Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy
6 718

5. Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy

11 784
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DOTACE CELKEM
18 502
6. Financování
800
PŘÍJMY CELKEM
24 096
Výdaje:
Místní komunikace, chodníky, DZ, zimní údržba
2 844
Kanalizace, vodovod
310
Základní škola
2 330
Kino
378
Knihovna ,kult.památky,zpravodaj, kultura
200
Místní rozhlas
100
APOZ (jubilanti, vítání občánků...)
60
Dotace sport. organizacím
150
Dotace společ. organizacím
50
Bytové hospodářství
976
Nebyt. hospod. (spol. dům Janová, zdrav. středisko)
420
Sportovní hala
1 029
1 446
Pohřebnictví ( v tom 1 mil. Kč investice)
Veřejná zeleň
424
Sociální dávky
4 700
58
Pečovatelská služba, kluby důchodců
Bezpečnost a místní pořádek (MP)
40
Požární ochrana
102
Místní zastupitelské orgány
965
Místní správa
6 313
Bankovní poplatky
30
Pojištění majetku
126
Rezerva
310
VÝDAJE CELKEM
24 096
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení finanč. dotací takto:
FK SK Polanka
38 416 Kč
DTJ Polanka
100 188 Kč
TJ Sokol Polanka
27 729 Kč
Junák - stř. Polanka 13 667 Kč
7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Těžba písku
V této záležitosti není stále rozhodnuto (PZ 1/2006). Firma Písek Ostrava nechala zpracovat projekt
na záměr obnovení těžby. K této dokumentaci se postupně vyjadřovaly orgány státní správy i jednotliví
občané. Krajský úřad svolal na základě žádosti našeho úřadu na 18. 1. do sálu kina veřejné projednávání
záměru. Projednávání bylo hektické, emotivní, vznesené připomínky a konkrétní dotazy má projektant
povinnost zapracovat do předloženého projektu. Většinový názor přítomných občanů byl kategoricky
proti obnovení těžby a to zejména z obavy, že se zhorší životní prostředí. Opačný názor měli vlastníci
pozemků, kteří vidí obnovení těžby jako jedinou naději a šanci, jak získat opět své pozemky do
původního stavu.
Pila na ul. Za humny je nadále v provozu, jiné větší průmyslové podniky v obci nejsou.
Stavba dálnice (viz kap. 10).
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Transformace JZD na Družstvo vlastníků (DV) po roce 1990 byla popsána v kronice Polanky v
roce 2002. DV dosud obhospodařuje asi 1300 ha zemědělské půdy. Stoupající trend hospodaření
vyvrcholil v roce 2001.
Družstvo vlastníků v posledních letech stále řídí představenstvo, jehož předsedou je Ing. Jan
Rädisch, ekonomem družstva je Ing. Vít Suder , oba žijí v Polance. Průmyslovou výrobu vede Ing.
Jaroslav Adamus z Třebovic.
Rostlinná výroba připravuje krmivovou základnu pro výrobu živočišnou. . DV koupilo dva
velkoobjemové návěsy, diskový podmítač a traktor střední výkonové třídy.Hektarové výnosy byly:
pšenice - 62,8 q, ječmen jarní - 46,1, ječmen ozimý - 44,2, oves - 53,4q, kukuřice - 89,6 q, řepka 30,7q,
cukrovka 513 q .
Živočišná výroba - zvýšila se produkce mléka o 364,785 l , t.j. 1000 l denně. Bylo odchováno 23,27
selat na prasnici za rok, kvůli nízkým výkupním cenám vepřového masa
dosáhli ztráty 880 000 Kč za rok.
Průmyslová výroba se zabývá výrobou ocelových prvků pro OKD, podílí se na údržbě ostatních
provozů, ziskovost je stabilní.
Byla postavena nadzemní jímka na kejdu - 45 % pořizovací ceny bylo hrazeno z evropských
fondů.
.
9. SLUŽBY A OBCHOD
Stručný přehled nejznámějších služeb a obchodu v Polance v r. 2006
Služby
Autodopravu provozují firmy Tichý, Vozník, Nykl, Ulman, Šafer.
Odborné služby: plyn, topení, voda - Kaštan, SOKO
sklenářství - Mihalková
kovářství - Kocur
elektroinstalace - Neuwirth, fa Strujato
elektro Roubíček
KUMI - Milan Kubín - elektronika
stolařství, nábytek - KAŠ, Holčík, firma MM (Mikula)
Kovotak - kovovýroba (Theimer)
svařovací technika - (Vlček)
šicí stroje Lazar
žaluzie - Trojek, fa Rovex
autokarosérie - Kliš, Jurna
stavitelství BEN - pořádalo den otevřených dveří v novostavbě rod. domku
na ul. H. Salichové vedle stavebnin u kostela - 1. a 2. 2.
čalounictví- Dostál, Komár
stavební práce - P. Krátký, Vl. Krátký
opravy praček , elektrospotřebičů - Kubenka
kadeřnictví - DUO Lenka, Zuzka, Hanka, Neli
kosmetika - Theimerová
zahradnictví - Abrlová, Atlas
pohostinství - Dělnický dům, Na hřišti, U Machů, U Lenky( letos skončilo), U
Friedlů, U Dluhošů, Bar Sierra, Fantasie, Orlovna(uzavřena, pak Café Flóra),
hospoda na Janové, pizzerie - (u nové sport. haly -bývalý obchod) - zahájila i
prodej zmrzliny

pekárna - Prausková
cukrářská výroba - Pudichová
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Obchod
Potraviny - Hruška v nákup. středisku, U Machů, Na točně Hraničky Budoucnost, Pacek (Osada
míru)
Maso - ul. K Vydralinám (Osada míru)
BV Polanka - zemědělská technika (za Hus. sborem)
RAPPA - zábavní pyrotechnika , hračky
PESKO - prodej krmiv
Textil Alfi (Figalová - Orlovna)
Textil Expres - nově otevřená prodejna (bývalé potraviny na dolní Polance) - 2. 10.
Textil Polavina - nová prodejna v nákup. středisku místo čalounictví - 10.10.
Textil, obuv - nová prodejna místo bývalých potravin u Jakuba - 1. května 615
Moravská vinotéka v nákupním . středisku - pořádala posezení s cimbálovkou a ochutnávkou vín
K 30. 9. byla zrušena trafika "U Elišky"(stánek na rohu.ul.J.Šámala a H.Salichové).
10. DOPRAVA
Přes Polanku nadále jezdí autobusové linky č. 46, 59 a 76. Linka č. 59 byla po prázdninách
značně omezena, zhruba na polovinu spojů. Dlouhá letošní zima s množstvím sněhu se projevila na
nákladech za údržbu silnic - stála obecní úřad 355 tisíc Kč.
Rada projednala stížnosti občanů z dolní části Polanky na neúměrné dopravní zatěžování,
zejména provoz nákladních vozidel a kamiónů, přetěžování vozidel a rychlou jízdu, na hlučnost vlaků a
provozu Kovošrotu a zvýšenou prašnost Štěrkopísku.
Dálnice D 47
Výstavba dálnice pokračuje také na území Polanky. Na silnici Janovské (poblíž Janové) začala
stavba prvního ze tří mostů (proběhla zde betonáž mostovky), i druhého mostu na ul. Ostravské a
třetího mostu v Přemyšově .Mimo tento mostní objekt byla definitivně rozpůlena tělesem dálnice
stávající ul. Příměstská a zpětně propojena novou objízdnou komunikací v délce asi 600 m. Součástí
této dálnice je i odvodňovací příkop, do kterého bude zaústěn stávající příkop vedoucí podél ul.
Ostravské až z Janové.
Z finančních prostředků stavby dálnice D 47 byly postaveny na Janové dvě čekárny na
provizorních zastávkách "Tomáškova".

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
V tomto roce proběhla náročná výstavba kanalizace podél ul. 1. května, kde byly práce
zpomalovány starými kanalizacemi, vodovody a telefonními sítěmi, které jsou uloženy v zemi velmi
nedbale, bez dokumentace a bylo nutno je mnohdy obcházet nebo i překládat.
Byla dokončena kanalizace na ul. Svinovská a kanalizace podél ul. 1. května od hostince U
Dluhošů až ke křižovatce s ul. Sjednocení.
7. 11. byl vpuštěn plyn do zbývající části Janové a Přemyšova. K tomuto datu je celá Polanka
(cca 95 %) zplynofikována.
Na hřbitově bylo vykáceno 25 starých a přerostlých topolů a bříz a znovu postaven Breierův kříž
poblíž hlavní brány, do jehož základu je uložena plastová schránka s informacemi o rekonstrukci tohoto
kříže včetně drobných předmětů, které charakterizují naši obec z pohledu dnešní doby.

V období od 10. 7. - 29. 9. byla provedena generální oprava mostu přes Polančici (most tzv.
Mozgal) kvůli nosnosti, aby přes něj mohla přejíždět těžká obslužná vozidla ke zprovozněné čerpací
stanici.
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12. DOMY A BYTY
V naší obci se hodně staví a ke stavbě musí mít občané stavební povolení ze stavebního úřadu.
Celé řízení k vydání tohoto povolení trvá minimálně 76 dnů (viz PZ č. 2).
S výstavbou souvisí i nárůst administrativy. Na stavebním úřadě místní radnice pracují tři síly Pavla Fikejsová, Ing. Jaroslava Lokajová a Ing. Simona Kozárová.
V roce 2006 bylo v Polance kolaudováno celkem 87 staveb, z toho 24 rodinných domků, jimž byla
přidělena čísla popisná a čísla orientační. Bylo také vydáno 52 rozhodnutí o změně stavby před
dokončením. Dále bylo vydáno 105 stavebních povolení, z toho 28 na rodinné domky, 25 souhlasů s
dělením pozemků, 23 ohlášení drobných staveb, 20 ohlášení stavebních úprav, 22 ohlášení udržovacích
prací, 20 souhlasů s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu , 41 potvrzení pro různé instituce.
13. ŠKOLY
Mateřská škola, ul. Malostranská
Ředitelkou MŠ je stále Pavla Nevimová, ve škole pracuje 15 zaměstnanců, školnicí je nadále
Vlasta Stiebrová. Školu navštěvovalo 105 dětí ve 4 odděleních s 8 učitelkami, po prázdninách se počet
zvýšil na 112..
Mezi nejzdařilejší akce patřil 4. února 2006 maškarní ples, tradičně konaný v Dělnickém domě a
jarní besídka. Celoroční vzdělávací program měl název Písničky ježka Bodlinky.
Základní škola H. Salichové
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní ředitele Mgr. Šárka Sýkorová.
Škola je ve třech budovách: a) Nová škola na Zámecké, ul. H. Salichové 816
b) Stará škola na ul. 1. května 330 (pod kostelem)
c) Školní jídelna a Školní družina (vedle nové školy)
Na konci školního roku 2005/2006 měla škola 358 žáků, z toho na 1. stupni 180 a na 2. stupni
178. Z celkového počtu 358 dětí bylo 194 chlapců a 164 dívek. O vzdělávání se staralo 23 stálých
pedagogů a 4 externí učitelé. Ve školní družině bylo zapsáno 56 žáků, kterým se věnovaly 2
vychovatelky. Provoz školy zajišťovalo 14 provozních zaměstnanců. Devátou třídu ukončilo úspěšně 42
žáků. Všichni byli přijati na střední školy .
K zápisu do 1. tříd se dostavilo 39 žáků, 8 žáků má povolen odklad školní docházky.
V průběhu školního roku zvládla škola řadu aktivit, které přesáhly i rámec obce. Mezi
nejvýznamnější patří finále městského kola dopravní soutěže "Mladý cyklista". Podařilo se také navázat
některé mezinárodní kontakty a to se slovenskou Bytčou a polskými Katovicemi.
Kontakty s dalšími zeměmi jako je Irsko a Rakousko by mohly motivovat žáky k výuce cizích jazyků.
Podle nového školského systému vzdělávání se děti budou již od 3. třídy učit cizí jazyk a v průběhu
základní školní docházky k němu přibude i druhý cizí jazyk. Škola dbala také na obnovování výpočetní
techniky, získala 25 dalších počítačů a díky dobrým kontaktům ušetřila 250 000 Kč. Škola získala
dotaci 60 tisíc korun na nákup dvou dataprojektorů.Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení..
62 dětí se zúčastnilo školy v přírodě, konal se lyžařský kurz v Beskydech, cyklisticko vodácké
soustředění na Nežárce a Lužnici v okolí Jindřichova Hradce a Třeboně. Škola uspořádala 9. 11.
lampiónový průvod s názvem Listopadové světélkování, 5. prosince předvánoční jarmark s kult.
programem, výstavu Historie Beskyd a jejich kulturních památek a v zimě společenský ples U
Dluhošů.

Pro žáky vedení školy zajistilo četná hudební a divadelní představení, např. vystoupení
venezuelské folklórní skupiny " DANZAS CARÚPANO", která předvedla ukázky lidových tanců a
hudby.
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Škola spolupracuje se sportovními oddíly, ale i v oblasti hudební, literární a výtvarné naši žáci
slavili úspěchy.
Ve škole pracuje Klub rodičů ZŠ, kteří se scházejí každý měsíc a připravují různé činnosti pro
žáky školy.
Všichni vyučující v současné době připravují školní vzdělávací program, podle něhož škola
začne vyučovat od škol. roku 2007/2008.
ZŠ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Porubě, Policií ČR, Městskou
policií Ostrava a protidrogovými centry.
Základní umělecká škola sídlí stále v přízemí staré školy na ul. 1. května.
Ředitelkou ZUŠ je nadále Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr.Ludmila Stará.
Personální obsazení a počty žáků v jednotlivých oborech se téměř nemění.
V lednu se uskutečnila 6. repríza Vánoční mše J. Czerného v kostele v Krásném Poli, kde byla
pořízena i živá nahrávka na CD.
Únor patřil soutěžím ZUŠ - konalo se okresní kolo celostátní soutěže, kde naši školu
reprezentovalo celkem 50 žáků v oboru zpěv, dechové nástroje a smyčcové orchestry . Všichni si
přivezli umístění na 1. - 3. místech. Orchestr a 3 žáci na dechové nástroje postoupili do krajského
kola, kde orchestr získal druhé místo a tři žáci první místo: Adam Malík - klarinet, Marek Měch saxofon, Václav Kvita - saxofon. Do ústředního kola pak postoupil Adam Malík a umístil se na 1.
místě.
V březnu se konal koncert komorních souher - 4ruční klavírní hra, kytarový kvartet, trio
zobcových fléten, komorní sbor a podobně.
V dubnu proběhly 3 koncerty učitelů, nazvaného "Od Carla Czerného k Jindřichu Czernému" a to
v Třebovicích, Krásném Poli a v Polance. Výtvarný obor se prezentoval na Jarním salonu ostravských
ZUŠ kolekcí dřevořezů a výstavkou Jarní vábení v knihovně v Polance.
V květnu byl v třebovickém Altánu koncert nejúspěšnějších hráčů na dechové nástroje ze 13 ZUŠ
z Ostravy.
V červnu byl opět Svátek hudby v místním kině. Byl to závěrečný koncert všech oddělení.
Od 1. 9. má ZUŠ 485 žáků, o 70 více než v červnu. Otevřelo se nové oddělení ZUŠ v Kyjovicích výtvarný obor pod vedením Miroslavy Rychtářové, rozšířil se i počet zájemců o výtvarný obor v
Polance pod vedením Mgr. Zdeňka Kuse.
Taneční folklorní oddělení pracuje v souborech Krasničanek a Třebovjaček. Žáci se zúčastnili i
výměnných akcí s Polskem. Největší počet dětí je stále v hudebním oboru. Nabídka nástrojů je
rozšířena o výuku fagotu a bicích nástrojů. V okresním kole získalo: saxofonové trio, flétnové duo,
flétnový kvartet, houslové duo a houslové trio 1. místo, v krajském kole získalo kvarteto zobcových
fléten 1. místo, duo zobcových fléten 2. místo a trio saxofonů Čestné uznání.
V prosinci nacvičila ZUŠ Českou mši vánoční Jana Ev. Kypty a provedla ji 18. 12. v Husově
sboru v Polance a 20. 12. v Altánu v Třebovicích.

14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
Vedoucí knihovny, která je stále umístěna v areálu kina na ulici Janovská, je nadále Zuzana
Lísková. V letošním roce navštívilo knihovnu 4 372 milovníků četby, z toho 1 689 dětí. Dospělí si
vypůjčili 14 840 knih a publikací, děti 9 295 knížek. Současný knižní fond knihovny má 10 414 knih a

čtrnáct titulů časopisů. Knihovna má zapsáno 445 stálých čtenářů, z toho 164 dětí. Kromě půjčování
knih a časopisů pořádá knihovna různé akce pro své čtenáře (např. zábavná odpoledne v rámci Týdne
mobility, beseda se spisovatelem Štěpánem Neuwirthem, atd.). V PZ 3/2006 informuje knihovna o
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letní půjčovní době v červenci a srpnu.
Od 1. 10 je v knihovně k disposici internet zdarma a to v pondělí, úterý a ve čtvrtek.
Kino
je od svého vzniku v roce 1929 stále v kulturním areálu hostince U Friedlů na ulici Janovská 333.
V roce 1972 bylo modernizováno na širokoúhlé, vybudováno šikmé hlediště a vybaveno nejnovější
promítací technikou. Nyní už je jedním z posledních ostravských kin, které je v provozu. Vedoucím
kina je stále Zdeněk Vavroš, který se v promítání filmů střídá se svým synem Janem Vavrošem
Filmová představení jsou v úterý a v pátek. V roce 2006 se uskutečnilo 86 filmových představení,
odehráno bylo 71 filmových žánrů, návštěva byla 1207 osob, školní 920 osob, celkem 2 127 osob.
Skutečné tržby 91 600 Kč, což je o 20 000 Kč více než v r. 2005.
Spolková a zájmová činnost
V obci bylo 10 plesů, krmáš proběhl 23. července.
Dechová hudba z Polanky
byla nadále vedena kapelníkem Jiřím Adamcem, jeho zástupcem Jiřím Němcem a uměl. vedoucím
Jaroslavem Králem. Na její činnosti se průběžně podílelo 35 hudebníků, z toho 27 po celý rok.Skládá
se z polanských hudebníků, ale má členy i ze Svinova, Klimkovic, Poruby, Vítkovic a Staré Bělé.
Uspořádala čtyři koncerty pro veřejnost (jarní, krmášový, vánoční a jeden v Rehabilitačním ústavu v
Hrabyni). Na jarním a vánočním koncertě vystoupil také kvartet Ženského komorního sboru Fr.
Háby. Na vánočním koncertě 16. 12. vystoupili hudebníci poprvé v nových stejnokrojích. Hudba
pravidelně zkouší jednou týdně a hrála na pohřbech v Polance a v širokém okolí, zejména ve Staré
Bělé, v Paskově, v Klimkovicích, v Krmelíně, Hrabové a v dalších 22 obcích.
Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ
vystoupil např. na Svátku hudby v Polance 22. června v kině a při jiných příležitostech..
Nadále nacvičuje své programy kapela Beatless vedená Milanem Vyležíkem a amatérská
skupina Paradox , vedená Jiřím Kubicou.
Myslivecké sdružení Poodří
30. března napočítali myslivci v honitbě Polanky n.O. 25 kusů padlé srnčí zvěře. Zvěř však
nouzí netrpěla, zkrmeno bylo 20 q ovsa, 5 q žaludů a kaštanů, 30 q řepy, 25 q sena, více než 100 q
jadrných krmiv ( kukuřice, pozadku, atd.), 1 q soli, letniny a jeřabiny.
Polanští písničkáři
Soubor má 14 členů, vedoucím je nadále Zdeněk Vavroš. Program z roku 2005 a 2006 byl
natočen na DVD. Soubor účinkoval 6x v Ostravě, v Porubě 8x, v Sanatoriích v Klimkovicích 3x, v
Polance 1x a v Krásném Poli 1x.
Ve spolupráci se ZUŠ v Polance nacvičili vánoční mši J. E. Kypty, která byla provedena v
Husově sboru v Polance, ve Svinově a v Třebovicích.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

Starostou je od prosince 2005 Milan Cindler, SDH má 116 členů, z toho 22 dětí a jedno smíšené
družstvo dorostenců. Členové SDH organizovali např.akce: Hasičský ples, zájezd na Pustevny, ukázku
požární techniky, besedu se žáky ZŠ v Polance, zájezd do hasič. muzea v Přibyslavi, Mikulášskou
nadílku pro děti a další. Na pořádání soutěže mladých hasičů získal SDH příspěvek 2 000 Kč.
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Zásahová jednotka hasičů má 17 členů, kteří mají sepsanou dohodu s místním úřadem. Jednotka
se v letošním roce sešla 13x na odborné přípravě v hasičské zbrojnici, v říjnu proběhla odborná.
příprava v Hasičském záchranném sboru v Ostravě. Celá jednotka prošla výcvikem v protiplynovém
polygonu v hasičské stanici na Fifejdách. Naše ZJDH je vybavena vozidly Liaz a Avia, o která se
starají a opravy konají sami členové. V letošním roce ZJDH prováděla odklízení sněhu z budovy
zbrojnice a sportovní haly, zasahovala u požáru sazí v komíně rodin. domku na ul. Malířové, z důvodu
tání silné sněhové pokrývky prováděli monitoring Polančice a Odry, čerpali vodu z kotelny
rod.domku
na ul. 1. května, na ul. Dvorkovská zasahovala jednotka při nárazu osob. vozidla do HUP a
následného úniku plynu do ovzduší, také u požáru lisu na seno na poli DV. Provedli ve spolupráci s
řed. ZŠ cvičný požární zásah se zadýmením únikové cesty a následnou evakuaci všech dětí a
zaměstnanců školy. Po celý rok se členové zásahové jednotky zapojovali do všech akcí,
organizovaných SDH.
Český svaz chovatelů, zákl. org.
vyvíjí svou činnost v areálu chovatelů vedle hostince u Dluhošů.
Některé akce : 8. dubna - propagační a prodejní výstava králíků, tradiční krmášová výstava drobného
zvířectva ve svém areálu, na kterou dostali z měst. úřadu finanční dar 3 000 Kč, 25. 11. tradiční
podzimní výstava a stolní bodování králíků s jejich prodejem.
Český zahrádkářský svaz zákl. org.
Předsedkyní je Alena Hurníková.
Letos uspořádal : 8.a 9. dubna v sále ZUŠ velikonoční výstavu s ukázkami aranžování květin,
dne 3. 6. pořádal zájezd na Hukvaldy a botanické zahrady v Karviné, dne 7. 10. pořádal zájezd do
Vizovic a Luhačovic.
Junák - Svaz skautů a skautek ČR , středisko Polanka
Vedoucím střediska je Michal Berger. Klubovnu mají v přízemí sokolovny.
Počty členů : dívčí oddíl 20 - vedoucí Jana Pietruszková, chlapecký oddíl 20, vedoucím je Aleš
Planka, oldskauti mají 5 členů, vedoucí Ladislav Pietruszka .
Některé akce v r. 2006 : Mikulášská besídka, návštěva lezecké stěny ve Výškovicích, chlapecká
výprava ve Fryčovicích, Drakiáda, dívčí výprava s rodiči do údolí Moravice, chlapecká výprava na
Vikštejn, zábavné odpoledne pro děti, putovní tábor - Chočské vrchy, Roháče, společný tábor dívčího
a chlapeckého oddílu ve Vlčovicích, bojovka v pískovně, celostátní finále Modré flotily v Seči u
Chrudimi (2 družiny), okresní kolo závodů vlčat a světlušek, Den Země - úklid přír. rezervace
Přemyšov a jiné. V sobotu 29. 4. se konalo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek (mladší skauti a
skautky). Do Polanky přijelo 16 hlídek z celé Ostravy, celkem bylo asi 130 účastníků. Polanská
družina obsadila druhé místo.
Český červený kříž, místní skupina
Předsedou je nadále Miroslav Berger.
V září získal Zlatou plaketu Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve Roman Demel.
V Polance se scházejí tyto kluby důchodců : Obecní , při základní škole, při Družstvu vlastníků a
dále Sdružení zdravotně postižených v ČR, zákl. org

Nadále působí v obci Český rybářský svaz , místní organizace a Základní kynologický kroužek.
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15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
DTJ - oddíl házené
Jednota měla v r. 2006 346 členů, z toho 181 mladých do 18 let, 165 dospělých. Jednotu řídí
sedmičlenný výbor, předsedou je Ing. Jaromír Friedel (1959), místopředsedové - Ing. Jiří Malík a
Bohuslava Sojková. Jednota zahrnuje oddíl házené - 167 člen , předsedou je Pavel Bochnia,
volejbalu - 109 členů- předsedou je Petr Kučinský, oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV) - 46
členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková, dále menší oddíly: turistika - 20 členů a nohejbal- 4
členové.
Házenkáři hrají II. ligu (muži i dorost), volejbalisté hrají okresní soutěž (muži i ženy). Činnost
oddílu volejbalu a házené je postupně převáděna do sportovní haly na Zámecké. Házenkáři
uspořádali ve dnech 9.-11. června tradičně již 12. ročník mezinárodního mládež.turnaje v házené
Polanka CUP, na kterém bylo téměř 300 účastníků. Během turnajových bojů se v areálu Dělnického
domu uskutečnil tradiční Dětský den se spoustou her a atrakcí pro děti, dále diskotéka a večerní
ohňostroj. Na tento turnaj dostali od měst. úřadu 10 000 Kč. 25. února v sále Děl. domu - Pochování
basy, 9. 12. Mikulášská zábava.
DTJ - oddíl volejbalu
Má 109 členů, předsedou oddílu je Petr Kučinský.V současné době má dva týmy mužů a jedno
družstvo žen. V oblastním přeboru hrají kadeti a junioři, větší zájem je mezi děvčaty. Dále funguje
přípravka žaček, hrají mladší a starší žačky a kadetky. Kromě přípravky, kdy se ještě soutěž nehraje,
jsou všechna družstva v oblastním přeboru. Starší žačky se v r. 2005 staly přebornicemi Ostravy.
Volejbalový oddíl oslavil letos 45. výročí svého založení. Na historii vzniku tohoto oddílu
vzpomíná její zakládající člen Zdeněk Malík v článku Mgr. Františka Humla v PZ č. 1/2007.
Myšlenka o založení oddílu vznikla v partě osmi chlapců u splavu řeky Odry. Později hráli na
kurtech u bývalé Orlovny , dále si vybudovali hřiště v areálu Dělnického domu. Začínalo se se šesti
družstvy, které narostly do počtu dvanácti. První kurt byl s živičným povrchem, teprve později
přibyly další dva antukové. V r. 1989 si postavili svépomocí šatny se sociálním zařízením. Členové
volejbalu vždy hráli v krajských soutěžích, družstvo žen hrálo celostátní turnaj vesnických družstev
a v osmdesátých letech se umístilo na třetím místě. Dorostenci v téže době přestoupili mezi dospělé,
vybojovali si krajskou soutěž a zůstali v ní několik sezón.
Polanskou volejbalovou tradicí jsou dva turnaje. Jeden se hraje v létě. Je to souboj trojic
rodinných družstev, které musí být v příbuzenském vztahu - letos byl už patnáctý ročník. Zúčastnilo
se 15 trojic. Vrcholem oslav byl tradičně turnaj všech generací, který se uskutečnil 23. prosince ve
Sportovní hale. Zúčastnilo se ho osm družstev žaček a jednadvacet smíšených týmů.
Mladí volejbalisté se 29. 12. zúčastnili Vánočního turnaje v Hradci Králové. Po odehrání
základních kol se juniorům podařilo postoupit do finálové skupiny, kterou vyhráli.
DTJ - oddíl nohejbalu má jen několik členů.
DTJ - oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV), smíšený oddíl pro muže i ženy.
Organizovali dva turistické zájezdy - na jaře (Rajecké Teplice) a na podzim , byli spoluorganizátory
plesu zahrádkářů, zúčastňovali se bowlingových turnajů, organizovaných městem, atd.
V rámci spartakiádního vzpomínání, jehož se 10. září zúčastnilo 80 bývalých cvičenců v sále u
Dluhošů, byla výstava fotografií a promítání filmových dokumentárních záběrů ze cvičení v
Polance i v Praze.

Tělocvičná jednota Sokol
působí v areálu sokolovny na Sokolské louce, má celkem 157 členů.
Starostou TJ Sokol je Zdeněk Bílý, místostarostou Luděk Dluhoš, jednatelkou Bedřiška
Vlčková, hospodářem Radek Veverka. Náčelnicí je Miroslava Tomášková.
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Valná hromada se konala 10. 3. 2006.
Pravidelná cvičení v sokolovně : cvičení žáků (1.-5. roč.) - Vilišová, rodiče a děti - Valíková,
zdravotní cvičení - Kupčíková, kalanetika - Gebauerová, aerobik over+fitball - Pavlicová, step aerobik
- Panduchová, aerobik body form - Pavlicová, dance aerobik Petruželová, stolní tenis (ml. žáci) Mihalka, stolní tenis (st. žáci) Šlachta , trénink florbalu probíhá pod vedením H. Kozuba v tělocvičně
ZŠ. Kromě tohoto pravidelného cvičení TJ Sokol pořádal ještě další akce:
30. 4. se uskutečnil 2. ročník Pálení čarodějnic, kde členové Junáka připravili čarodějnické
úkoly, MŠ se podílela na výrobě škrabošek, mladí hasiči "pohlídali" závěrečný čarodějnický rej
spojený s obrovskou vartou, na které děti pálily čarodějnice, zhotovené v ZŠ. Z další činnosti : 13. 5.
smažení vaječiny na Sokolské louce (setkání Staré gardy), florbalový turnaj Polanecká hůl, 30. 6.
Sokolské vysvědčení, 17. 12. Turnaj ve stolním tenise O starostovu pálku - pro děti od 6 - 15 let.
Leteckomodelářaký oddíl TJ Sokol (děti)
Tělovýchovná jednota Sokol
je pozůstatkem bývalé jednoty, která do roku 1989 sjednocovala všechnu tělovýchovu v Polance v
Dělnickém domě pod hlavičkou Sokol. Později se z ní vyčlenila Tělocvičná jednota Sokol (řízená ústředím
Československé obce sokolské -ČOS). Tak v obci zůstaly dvě sokolské jednoty - jedna "tělocvičná"- dnes
uváděná jako TJ Sokol Polanka, a druhá "tělovýchovná" - nyní uváděná jen jako Tělovýchovná jednota
Polanka.
Tato TJ Polanka dosud existuje. Jejím předsedou je Vladislav Dobeš (Malostranská ul.) Jejími členy
jsou především bývalí házenkáři známí spíše jako "stará garda". Tělovýchovná jednota má jen dva oddíly:
Oddíl pěší turistiky a rekreačního sportu a dále oddíl šachový. Ten vede Jindřich Witos.
Orel - Jednota Polanka
Od loňského roku (po smrti dlouholetého starosty Richarda Monara) je starostou jednoty Orel Jan
Prokop (ul. Za Humny), jednatelem je Alois Neisar. Jednota nemá vlastní tělocvičnu, koná jen menší
vycházkové akce. Má přes 30 členů.
Fotbalový klub SK Polanka
Výbor oddílu je sice devítičlenný, ale pracuje maximálně v pěti lidech. Dluhy, které způsobil
bývalý výbor vedený Jiřím Mikou ml.(byly v řádech statisíců) dodnes oddíl splácí.
Starší žáci vyhráli krajskou soutěž a postoupili do krajského přeboru. Trenéry jsou I. Klimek a J.
Gelnar. Benjamínci byli poraženi pouze Baníkem, jinak vše vyhráli. Vede je Radek .Gattnar.
Sportovní hala
Od r. 2005 je sportovní hala začleněna jako samostatně hospodařící subjekt. O provoz haly se
starají tři zaměstnanci: správce haly - Pavel Bochnia, další zaměstnanci - Leona Kučinská a Josef
David. Řízením sportovní haly je pověřen radní Ing. Jiří Malík.
Rada rozhodla o snížení nájemného za užívání Sportovní haly pro místní sportovní organizace pro
rok 2006 z 500 Kč na 330 Kč/hod. Od konce roku 2005 se provozuje ve sport. hale reklamní
činnost. Reklamy jsou umístěny naproti tribuny. Výtěžek z reklamy pokryl snížení nájemného pro
místní sport. organizace.
16. ZDRAVOTNICTVÍ

Na úseku zdravotnictví nedošlo v obci k podstatným změnám. V Polance ordinují všeobecní
lékaři: MUDr. Zdeněk Strakoš ve zdravotním středisku a MUDr. Klára Höferová na Osadě míru,
dětská lékařka : MUDr. Sylva Klegová ve zdrav. středisku,
zubní lékaři : MUDr. Zdeněk Baran, MUDr. Marek Baran a MUDr. Jiří Šalek (od května 2005) 13
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ve zdravotním středisku a MUDr. Eva Pröschlová na Osadě míru,
ve zdravot. středisku je umístěna zubní laboratoř, kterou vede Bohuslava Pospěchová.
Zlatou plaketou Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve byl vyznamenán Roman
Demel.
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociálních dávkách bylo v tomto roce vyplaceno 4 865 625 Kč, sociální úsek místní radnice
vede Hana Šimůnková.
Počátkem ledna v našem obvodě proběhla Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra. V celém ostravském regionu vybrali dobrovolní koledníci celkem 1
078 645 Kč, z toho v našem obvodě 9 143 Kč. Část výtěžku ze sbírky bude určena na výstavbu
hospice v Ostravě - Výškovicích.
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
V našem obvodě nadále působí dvě náboženské obce.
Církev římskokatolická - kostel sv. Anny - P. Zdeněk Pluhař. Kromě pravidelných
náboženských obřadů v kostele se slavnostnější bohoslužby konají o Velikonocích, kolem svátku sv.
Anny (pouť) a o Vánocích. Varhanicí je Marie Krejčí, která také řídí chrámový pěvecký sbor. Ten
uspořádal v době Vánoc koncert v kostele.
Letos bylo katolických pohřbů 11, z toho 6 bylo s obřadem v kostele.
Církev Československá husitská (CČSH) - Husův sbor - farář Mgr. Tomáš Chytil (od r. 2005).
Konají pravidelně bohoslužby v neděli, o Vánocích se konal v Husově sboru koncert učitelů
ZUŠ s provedením České vánoční mše J. Ev. Kypty pod řízením učitele ZUŠ Jindřicha Czerného.
Letos bylo s knězem husitské církve 6 pohřbů, z toho jeden z Husova sboru.
Kněz Milan Gebčinský ze Staré Bělé, který dlouho působil v Polance zemřel 31. října. Měl
pohřeb v Husově sboru ve Staré Bělé, pohřben byl v rodinném hrobě na hřbitově ve Vratimově 5.
listopadu. Pohřbu se zúčastnilo velké množství občanů. V PZ č . 6/2006 byl zveřejněn krátký
nekrolog k jeho úmrtí, který za radu starších CČSH napsal Pavel Král. Farář Milan Gebčinský se
narodil v hornické rodině na Zárubku v r. 1924, jáhenské svěcení přijal v r. 1950 a kněžské svěcení v
r. 1956. V září 1953 převzal náboženskou obec ve Staré Bělé, kde působil celých 53 let až do své
smrti. Kromě Staré Bělé byl mnoho let administrujícím farářem ve Svinově, Polance a v Krmelíně.
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V tomto roce řešili strážníci naší městské policie celkem 585 případů, z čehož 232 deliktů
bylo řešeno pokutou přímo na místě v celkové výši 40 000 Kč a 353 přestupků bylo řešeno
domluvou. Z tohoto celkového množství přestupků bylo 359 za porušení dopravních předpisů, ve
142 případech se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku a v 78 případech se jednalo o
přestupky pod vlivem alkoholu. Na ul. 1. května bylo řešeno 419 případů, dále na ul. Janovské 95,
na ul. Hraničky 37 , na ul. H. Salichové 11případů, atd.
Policie České republiky informovala občany o tom, že v době od 12. 11. do 14. 11. byla
odcizena pasoucí se kráva ve stáří 5 let a váhy 800 kg. Krávu, která byla uvázána řetězem u plotu

neznámý pachatel z těchto míst odvedl směrem na obvod Ostrava - Svinov. Potom ji dvěma ranami
z pistole usmrtil, oddělil hlavu od těla a pohodil ji do trávy. Tělo odvezl nezjištěným směrem.
Policie vyzývala občany ke spolupráci při vyšetřování tohoto trestného činu.
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20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K zlepšení životního prostředí v obci zásadně přispěla plynofikace. V souvislosti se zvýšenou
cenou plynu se ale někteří občané vracejí k vytápění pevnými palivy. Tím, že kromě pevných paliv
spalují i některé odpadky (plasty a jiné), zhoršují životní prostředí. Vyšla nová vyhláška
zastupitelstva města Ostravy k ochraně ovzduší. Podle ní je zakázáno používat uhelné kaly, hnědé
uhlí energetické, lignit a proplástky.
Ve druhé polovině března bylo v Polance rozmístěno dalších 7 kontejnerů na bílé sklo a papír.
Sběr separovaného domovního odpadu do 58 kontejnerů by měl zajistit, aby nedocházelo k
nebezpečnému spalování plastů v domácích kotelnách a zamezilo se tvoření černých skládek.
Domovní odpad v celé Polance se odváží pravidelně jednou týdně firmou OZO.
V rámci výstavby dálnice D 47 bylo v jarních měsících vysázeno na Přemyšově podél úvozové
cesty na asi 2 ha přes 2 000 ks listnatých stromů.
21. POČASÍ
Byla dlouhá zima, sněhová pokrývka byla od konce prosince až do konce března. V červenci
byla tropická vedra, byl mimořádně teplý listopad.
9. 1. bylo -14 stupňů C, také příští den -15 stupňů a večer - 21 st.C. Mrazy trvaly do 10. února. Nad
nulu vystoupily teploty 18. února. 7. - 9. 4. byly pěkné slunečné dny, pak proměnlivé počasí. Od 16.
4. bez sněhu.
Od Velikonoc - 16. 4. začala růst na zahradách tráva. 25. 4. kolem 25 st., bouřka, déšť, kroupy,
29. 4. celý den pršelo, 1. 5. zataženo, přeháňky, 4. 5. bouřka a průtrž mračen, 17. 5. silný déšť. V
květnu a červnu proměnlivo, přeháňky. 11. června pěkně, kolem 21 st., 16. 6. večer + 29 st.
Tropické teploty až 34 st. od 26. června, 30. 6. déšť. Také 14. 7. déšť, jinak v červenci pěkně,
ochlazení 15. 7., pak znovu tropické teploty, sucho. Koncem září pěkné počasí až do 29. 10., 31. 10.
silný vítr. První sněhové přeháňky 2. a 3. listopadu. Od 9. 11. oteplení až +15 st.C. 17. prosince
bylo náledí, o Vánocích kolem + 3 st., bez sněhu. První sníh napadl 29. 12. a v závěru prosince
roztál.
K lokálnímu zatopení došlo pouze na části ulice Sjednocení a ulice Nábřežní, způsobil je potok
Polančice a jeho drobné přítoky. Odra se zastavila na 3. povodňovém stupni. Situace na Odře byla
pravidelně sledována členy povodňové komise a členy polanského hasičského sboru.

22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
6. 1. - Tříkrálová sbírka
13.1. - ples ZŠ, MŠ a ZUŠ u Dluhošů
21.1 - maškarní ples - Klub rodičů
25.1. - výtvarné odpoledne v Domě s pečovatelskou službou
28.1. - vítání občánků na radnici
1.2. - Den otevřených dveří - Stavitelství BEN
23.2. - beseda se spisovatelem Štěpánem Neuwirthem - knihovna

25.2. - Klub rodičů - zájezd na hory pro děti a rodiče
- Pochování basy v Děl. domě - DTJ házená
16.3.- Křest DVD a CD v lázních na Hýlově ( Polan.písničkáři)
30.3. - Myslivecký svaz - napočítáno 25 kusů padlé zvěře
31.3. - turnaj volejbalu -Poodří CUP ve sportovní hale
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5. 4. - beseda na Janové ve Společenském domě - informace o výstavbě a plynofikaci
8. 4. - výstava králíků - chovatelé
- velikonoční výstava - zahrádkáři
13.4.- Pizzerie na ul. Salichové zahájila prodej zmrzliny
15.4.-sběr šrotu - hasiči
19. 4.- Den Země - sběr odpadků - skauti
22.4.- koncert DH - Jaro je tady
29.4.- skautský závod - 16 hlídek z celé Ostravy
30.4.- Pálení čarodějnic - TJ Sokol
3. 5.- otevření nové prodejny textilu U Jakuba
6. 5. - zájezd do Rajeckých Teplic - ASPV
2. 6. - volby do poslanecké sněmovny PČR
3. 6. - zájezd na Hukvaldy - zahrádkáři
9. 6. - mezinárodní mládežnický turnaj v házené - Polanka Cup - 3 dny
10. 6.- Dětský den - DTJ házená - hřiště u Děl. domu
18. 6. Polanecká hůl - florbal. turnaj
21.6. - závěrečný koncert všech oddělení ZUŠ
22.7.- výstava drobného zvířectva - chovatelé - 2 dny
- posezení s cimbálovkou - Moravská vinotéka
22.8. -začátek turnaje házené v jihorakouském Klagenfurtu
10.9.- setkání bývalých cvičenců spartakiád - sál u Dluhošů
21.9.- zábavné odpoledne pro děti v knihovně
2.10.- otevření nové prodejny Textil Expres -dolní Polanka
7.10. - zájezd do Vizovic a Luhačovic - zahrádkáři
10.10.- otevření nové prodejny Polavina v nákup. středisku
13.10.-setkání jubilantů 70 a 75 let- v sále u kina
14.10.- koncert Od Bacha po současnost - kostel sv. Anny
20.10.-volby do zastupitelstva města Ostravy a do obvodu Polanky
27.10.-druhé kolo voleb do senátu PČR
30.10.-slavnostní ustavující zasedání nového zastupitelstva - volba starosty
-návštěva na radnici - kulturista - Mistr světa Kamal El Gargni
31.10.- zemřel dlouholetý farář Milan Gebčinský
4.11.-posvěcení přemístěného kříže na hřbitově
7.11.- humanitární sbírka Diakonie Broumov
- vpuštěn plyn do systému na Janové a Přemyšově
9. 11.- lampiónový průvod Listopadové světélkování - Klub rodičů
17.11.- pracovní schůzka k historii zámku
25.11.-podzimní výstava králíků - chovatelé
29.11.- zahájení prodeje hraček - firma Rappa
2.12. - Mikulášská nadílka - Klub rodičů
5.12. - předvánoční jarmark v ZŠ
7.12. - koncert dětí ZUŠ
16.12.-pořad.....a zase jsou tu Vánoce - DH v kině

17.12.- turnaj o starostovu pálku - TJ Sokol - stolní tenis
18. 12.-Vánoční mše a koncert učitelů ZUŠ - Husův sbor
- otevření kavárny Café Flóra - bývalá Orlovna
28.12.-Vánoční koncert v kostele sv. Anny
16
23. RŮZNÉ
Bylo zahájeno digitální vysílání ( televize - rozhlas) pro Ostravu - 9. 2.
Občané ve velké míře odhlašují pevné telefonní linky a pořizují si mobilní telefony.
Zejména mladší generace si pořizuje osobní počítače, ve škole je počítačová třída, internet
pro veřejnost je zřízen i v místní knihovně.
Vznikly 3 internetové stránky, které se vztahují k Polance: www.skautpolanka.wz.cz
www.zushs.wz.cz
www.starapolanka.wz.cz
Na fasádě budovy místního kina je téměř absolutně přesný čas, který zde nainstaloval
majitel místní firmy KUMI Milan Kubín. Tyto elektronické hodiny jsou automaticky řízeny
rádiovým signálem DCF.
V budově místní radnice je pro veřejnost nainstalován v přízemí budovy informační kiosek.
Součástí systému je i volný přístup na internet a řada informací o správě města Ostravy.
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