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2. KRONIKA
Kroniku píše od r. 1991 Mgr. Jaroslav Král, bývalý ředitel školy.
Letos dokončil zpracování čistopisů obecní kroniky psané na počítači za léta 2003, 2004, 2005
a 2006. Zápisy poslal v elektronické podobě tajemnici úřadu Zdeňce Svobodové (přepis ze
zpracovaného strojopisu).
V Polanském zpravodaji v rubrice "Ze stránek kronik" zveřejnil kronikář vlastní články:
- Počátky Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v Polance
- Památné stromy
- Polanka před 60 lety - poslední obecní bubeník
- Bludný balvan v Polance patří k nejmohutnějším v ČR
- František Veverka
- Nové publikace o hrdinech z Polanky.
Rodina Rudolfa a Magdaleny Neuwirthových vlastní vzácný rukopis rodinné kroniky jejich
dědečka Vítězslava (Siegfrieda) Bergra, nar. 1887 s názvem "Vzpomínky". V kronice jsou
zaznamenány některé důležité poznatky o životě obce na konci 19. a zač. 20. století. Přepsaný rukopis
má asi 130 stran.
Novinář Boleslav Navrátil zveřejnil v Moravskoslezském deníku v sobotu 9. června článek
Polanecký zámek (podklady získal od kronikáře J.Krále). Kronikář uskutečnil na SPŠ v OstravěVítkovicích besedy o Jiřím Královi, bývalém žáku školy: 27.4. dvakrát, 2.5. dvakrát.
O historii Polanky se zajímali: PhDr. Vladimíra Effenbergerová, roz. Krakovská z Prahy
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rodačka z Polanky) - publikované články z PZ, Ing. Vladimír Bárta z Vřesiny (fotografie Heleny
Salichové), ing. Pavel Šuchma - kanalizace na Fojtovské, Vladimír Krakovský - mater. o Jiřím Královi,
Marie Černínová - stud., Petr Demčák - historie staveb, Mozgal, ing.Mir. Knopp z Poruby - vojenství,
letectví. Z nejmladších jevil zájem Štěpán Kus z Martinova (žák ZŠ v Polance).
O materiály o Heleně Salichové se zajímaly vysokoškolačky Eva Kotrbová ze Zlínska (promovala jako
bakalář) a hlavně Bc Lenka Kořistková z O,-Poruby, která studiem získala i kopie rukopisů H.Salichové
z archivů v Praze a v Brně.
3. POPIS OBVODU
V této kapitole by měl kronikář vykreslit celkový pohled na obec a nejvýraznější změny v
současném období, jakousi živou pohlednici.
Většina údajů je konstantní. Rozlohou 17,3 km2 patří Polanka k největším obvodům Ostravy.
Samostatným obvodem se stala od 1.1.1991. ( K Ostravě byla připojena od 1.4.1976.) Leží stále v
jihovýchodní části Ostravy na řece Odře, obcí protéká potok Polančice. Historická část se táhne podél
silnice Klimkovice-Stará Bělá, má vesnický charakter rodinných domků a selských usedlostí se
stodolami a chlévy, za nimi se táhly lány polí. Ve 20. století s rozvojem průmyslu v blízké Ostravě s
možnostmi zaměstnání vznikly tři nové čtvrtě - kolonie Fojtovská, Zámecká a Osada míru (přezdívaná
Kraví Hora) s výstavbou rodinných domků. K rozvoji přispělo i dobré spojení s Ostravou - tramvaj (do
r. 1977), pak autobus, stále vlak.
Hustota obyvatelstva vedla ve 20. století k potřebě a rozvoji tělovýchovné a kulturní činnosti.
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří již 15 let pečuje o přírodní klenoty - meandry řeky
Odry, rybniční soustavu, mokřady se vzácnou faunou a florou, zahrnuje Národní přírodní rezervaci
Polanská niva. Objevené obrovské zásoby podzemních jodobromových vod již 13 let zásobují nedaleká
Sanatoria v Klimkovicích-Hýlově 12 km dlouhým potrubím ze 4 čerpacích stanic. Přístupnost tohoto
rekreačního zázemí Ostravy zajišťují jak dobré dopravní spojení ze Svinova, tak i cyklostezky.
Zajímavá je i přírodní rezervace Přemyšov.
Vzhledem ke své protáhlosti (skoro 5 km) má Polanka dvě centra:
- střed kolem kostela a Zámecké: kostel sv. Anny s farou, kino, Obecní dům (radnice), Husův sbor,
nová mateřská škola Malostranská ul., nákupní středisko Hruška s poštovním úřadem, budova staré
školy se Základní uměleckou školou, budova nové školy na Zámecké, vedle ní nová sportovní hala,
stadion s tribunou a areál fotbalového hřiště, nový penzion BEN, bývalý zámek hraběte Blüchera,
rybník pod zámkem, nová sokolovna na Sokolské louce,
- dolní Polanka - Fojtovská: zdravotní středisko (původně učitelské byty), Hasičský dům. prodejna
Atlas, Lázeňský dům (původně mateřská škola II.), sklad firmy Rappa ( původně fotbalové hřiště),
Obecní kaple, točna autobusu-zastávka "Hraničky", restaurace Flora na místě původní Orlovny, kde byl
vybudován Dům služeb, Dělnický dům s areálem DTJ, hřbitov s Frankovou kaplí - obřadní síní.
Nejstarší památky: Smírčí kříž na Mozgalu (nedatován, asi 16.stol.), zvonek na Husově sboru
(původně v zámecké kapli) z r. 1733, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1747 na dolní Polance,
Obecní kaple - 1829, kříž na Fojtovské - 1853, Frankova kaple - 1877, kostel sv. Anny - 1893 (kulturní
památka od r. 1998), fara - 1998.
K dalším významnějším objektům patří např. Obecní dům (radnice), Dělnický dům, Husův sbor,
areál Družstva vlastníků (Zemědělské družstvo) a objekty vyjmenované v popisu dvou center Polanky,
obchody na Zámecké, Fojtovské, dolní Polance, Janové, most přes Odru, mosty přes Polančici. V
letošním roce oddělila dosud neotevřená dálnice D 47 osadu Janovou od Polanky.
Starostou obvodu je od 1. 1. 1991 Přemysl Kaspřík * 1950. Za jeho působení ve funkci došlo v
obci k zlepšení životního prostředí zavedením plynofikace.
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V posledním období je v obci čilý stavební ruch na různých místech po celé Polance, zejména v
oblasti osady Janová. Vedle nové školy na Zámecké stojí nová sportovní hala.
Zajímavosti:
V tomto roce se geologové zajímají o bludný balvan ze švédské žuly, vytěžený v r. 1962 při
těžbě písku v místní pískovně u cihelny. Při nakládání se tehdy rozpůlil, jedna půlka leží v parku u
kostela, druhá je na hřbitově v urnovém háji. Jako celek patří k největším v České republice.
Středověká cesta Mozgal připomíná též tažení ruských vojsk do napoleonských válek.
Pomník obětem 1. a 2. světové války byl přemístěn na hřbitov.
Pamětní deska letci Jiřímu Královi, zakladateli čs.vojenského odboje 1939, je na jeho rodném
domě čp. 352 v Polance-Janové.
4. OBYVATELSTVO
Už v minulém roce dosáhl počet obyvatel Polanky 4 500 obyvatel - k 31.12.2006
žilo v obci 4 506 občanů. Z nich je 2 258 žen průměrného věku 41,90 let a jen o něco méně mužů - 2
248 s průměrným věkem 39,36 let. Celkový průměrný věk občanů je 40,64 let.
Dětí do 5 let je 205, školáků od 6 do 18 let je 628, občanů v produktivním věku 19 - 60 let je 2
763 a seniorů nad 60 let je 910. (Viz PZ 3/2007)
K 31. 12. 2007 měla obec 4 588 obyvatel. Narodilo se 40 dětí, zemřelo 39 občanů, přistěhovalo
se 153 osob a odstěhovalo 66 osob.
Provádí se vítání malých občánků do svazku obce, každý z nich dostává vkladní knížku s
vkladem 500 Kč. Tato forma vítání má letos již deset let.
Každoroční setkání jubilantů (70, 75 let) se letos konalo 5. října. v malém sále u kina. Program
na něm dělali Polanští písničkáři.
Zlatá svatba - 50 let trvání manželství - manželů Ireny a Antonína Steckerových z Polanky Janové se konala 27. října v obřadní síni radnice.
Po stránce národnostní byla Polanka vždy česká. I v současné době je tomu tak. Z menšin zde
žijí v největší míře Slováci, kteří přišli na Ostravsko za prací, založili si tu rodinu a vystavěli rodinný
domek. Většinou splynuli se starousedlíky.
V zemědělství pracuje jen část obyvatel, pracovní příležitosti v místě mají učitelé, prodavačky,
drobní podnikatelé, řemeslníci a zaměstnanci služeb a pod. Hodně občanů pracuje v různých firmách v
Ostravě.
Nejstarší občané v tomto roce:
Anna Franková
- 98 let
Anežka Mocková - 97 let
Štěpánka Duroňová - 97 let
Ludvík Mincel 93 let
Josef Berger 92 let
Anna Gattnarová - 92 let
Filomena Neuwirthová - 92 let
Anna Dreksová 91 let
Františka Vlčková - 91 let
Karolina Žůrková - 91 let
Úmrtí a pohřby:
Z nejstarších občanů zemřeli:
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Vlastimila Kubzová - 93 let, Herta Přidalová - 98 let, Anna Gattnarová - 92 let, Anna
Franková - 98 let (nejstarší občanka), Marie Chylová - 90 let.
Podle evidence kronikáře bylo letos v Polance evidováno 44 zemřelých osob, jak občanů
Polanky, tak i některých rodáků. Katolických pohřbů bylo 7, z toho z kostela 5.
S knězem Husitské církve bylo 5 pohřbů, z toho z Husova sboru jeden. V obřadní síni s občanským
obřadem 13 pohřbů, zcela bez obřadu 5 pohřbů, s rozloučením v rodinném kruhu 3 pohřby. V obřadní
síni krematoria na Slezské Ostravě pět pohřbů. Většina pohřbů byla do krematoria, do hrobu na
hřbitově bylo 10. Dechová hudba z Polanky účinkovala na 15 pohřbech, hudba z Fryčovic na jednom.
Nejmladší zemřelí: Jan Sezemský - 45 let, Vítězslav Motloch - 46 let, Ivo Vytřas - 53 roky.
Ivana Sivková 54 roky, ing. Milan Neiwirth - 55 let, Radoslav Veverka - 55 let, Radomír Wojnar - 56
let.
Ze známějších občanů zemřeli např. Milan Friedel - bývalý hostinský, Josef Návrat - pracovník
rybářství, Anna Gattnnarová - za války ukrývala uprchlého vězně, Jaroslav Krátký - významný
hudebník.
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V obci nadále působí 4 politické strany: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS. Zvýšenou činnost
projevují většinou v období voleb. Letos se žádné volby nekonaly.
Úřad městského obvodu (ÚMOb), též radnice sídlí v Obecním domě na ul. 1. května, č.1. Po
přestěhování poštovního úřadu do nákup. střediska v červnu 2004 jsou všechny místnosti Obecního
domu využívány jako radnice. Rozdělení úseků činnosti na radnici bylo uvedeno v r. 2005. Tajemnicí
ÚMOb je Zdenka Svobodová.
Starostou obvodu je od 1. 1. 1991 Přemysl Kaspřík (*1950) ze strany ODS. Místostarostou je
ing. Jiří Malík a dalšími členy rady jsou Silvie Juřinová, ing. Petr Prášek a ing. Jan Rädisch. Obecní
zastupitelstvo má 15 členů podle voleb v roce 2006. Na volenou funkci člena zastupitelstva rezignoval
Dr.Ing.Luděk Dluhoš. Novým zastupitelem se stal Ing. Jiří Kysilka.
Opět byl uspořádán obecní ples - 16. 2. v sále u Dluhošů.
Radnice nadále vydává v novinové formě na formátu A4 Polanský zpravodaj. V tomto roce
vyšlo 6 čísel v rozsahu 8 - 12 stran. V PZ radnice mimo jiné informuje občany o průběhu jednání
zastupitelstva a rady, nově byla zavedena rubrika "Vy se ptáte, starosta odpovídá".
Od 1. ledna se v ČR vybírá mýtné na dálnici. Týká se kamiónů od 12 tun.
Na Slovensku v obci Nováky poblíž Prievidze nastal 2. března velký výbuch v muničním skladu.
Primátorem města Ostravy je Petr Kajzar za stranu ČSSD.
Hejtmanem Moravskoslezského kraje je Evžen Tošenovský za ODS.
Prezidentem České republiky je Václav Klaus, předsedou koaliční vlády (ODS, Strana zelených
a KDU ČSL) je od 19. 1. Mirek Topolánek Česká republika byla 7 měsíců bez vlády, nastala patová
politická situace. Ministrem zahraničí je Karel Schwarzenberg, ministrem vnitra Milan Langer,
ministryní vlády Vlasta Parkanová, atd.
V USA je prezidentem Georges Bush, prezidedntem Ruské federace je A. Putin.
6. HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
Rozpočet na rok 2007 ( v tisících Kč )
Zastupitelstvo našeho městského obvodu schválilo rozpočet pro tento rok v celkové výši příjmů
a výdajů 21 943 tis. Kč, což je 0,33 % v poměru k rozpočtu města Ostravy.V této částce nejsou
zahrnuty příjmy a výdaje na sociální dávky, protože od 1. 1. 2007 platí nový zákon o sociálních
dávkách a k termínu schvalování rozpočtu nebyly státní dotace na tyto výdaje ještě známy. Město ze
svého rozpočtu přerozděluje finance na jednotlivé městské obvody. Náš obvod obdržel na letošní
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rok dotace ve výši 14 339 tis. Kč, což činí O,22% celkových finančních zdrojů, které má letos město
k disposici. Mimo to měst za obvody platí veškeré náklady spojené s provozováním městské
hromadné dopravy, veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů. Nižší rozpočet města se odrazil i v
našem rozpočtu, zejména v investicích, na které úřad nedostal žádné prostředky. Šance na získání
účelové dotace z města bude až při přerozdělování přebytku hospodaření z minulého roku.
Příjmy:
v tis. Kč
1. Daňové
1 677
2. Nedaňové
2 856
3. Kapitálové
271
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
4 804
4. Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy
1 930
5. Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy
12 409
6. Financování
2 800
PŘÍJMY CELKEM
21 943
Výdaje:
Místní komunikace, chodníky, DZ, zimní údržba
4 573
Kanalizace
20
Mateřská škola
903
Základní škola
3 313
Kino
376
Knihovna, kult.památky, škol. a kult. komise
285
Místní rozhlas
100
APOZ (jubilanti, vítání občánků...)
60
Dotace sport. organizacím
180
50
Dotace společ. organizacím
Bytové hospodářství
358
Nebyt. hospod. (spol. dům Janová, zdrav. středisko)
217
Sportovní hala
1 169
Pohřebnictví (v tom 1 mil. Kč investice)
384
270
Veřejná zeleň
Kluby důchodců
19
Městská policie
40
Požární ochrana
99
Místní zastupitelské orgány
975
Místní správa
6 590
Bankovní poplatky
30
Pojištění, služby peněž. ústavům
146
Rezerva
1 741
VÝDAJE CELKEM
21 943

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Průmyslové podniky v obci nejsou.
Pila na ulici Za humny je nadále v provozu. Nájemcem pily je pan Hanslík. Velký pracovní ruch
je kolem dokončování dálnice D 47 viz kap. 10 - Doprava.
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8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Družstvo vlastníků (transformované Zemědělské družstvo po roce 1989) obdělává stále více jak
1200 hektarů zemědělské půdy, je to asi 70 % veškeré rozlohy našeho katastru, včetně zastavěných
ploch.
Protože Družstvo vlastníků připravuje svou výroční zprávu až pro podzimní výroční členskou
schůzi, zpráva o jejich hospodaření bude v kronice uvedena až v příštím roce.
9. SLUŽBY A OBCHOD
Obchod
Potraviny nakupují občané v nákup. středisku Hruška vedle staré školy. Z ostatních potrav.
bchodů zůstala už jen prodejna Budoucnost na ul. Hraničky, v areálu Družstva vlastníků na Osadě míru
je prodejna masa a uzenin a na ul. J. Glazarové malá prodejna Pacek. Prodejna potravin Machů na dolní
Polance byla zrušena, prodává se v ní nyní textilní zboží. Prodejna potravin na Zámecké byla změněna
na pizzerii. Na Janové je nyní prodejna potravin v jedné části restaurace. Větší nákupy pořizují občané v
hypermarketech v Ostravě, např. Kaufland , Tesco, Albert, Shopping Park apod. Pekařství je jen jedno
na ul. Zákoutí - firma Prausková. Cukrářská výroba je na ul. Jar. Seiferta - Pudichová.
Restaurace a pohostinství:
V květnu byl otevřen penzion BEN na ul. J. Šámala s restaurací a ubytováním. Další restaurace jsou U
Dluhošů, U Friedlů, Dělnický dům, Na Hřišti, hospoda na Janové, Sierra bar (J. Pěcha- Janovská ul.),
hostinec U Machů na dol. Polance, restaurace Fantasie (na ul. Za Humny - Sýkora , kavárna Café Flora
(v místě bývalé Orlovny- majitelka Perextová), občerstvení Na Baště (Luzarová, ul. K Pile), menší
hospůdky U Andly a U Cibulky. Občerstvení U Lenky bylo zrušeno.
Jiné prodejny:
Elektro Roubíček na ul. A. Letenské, ATLAS - prodej drogerie a květin na ul. 1. května, prodej květin Abrlová (ul. 1. května), textil - U Machů (dol. Polanka) a v nákup. středisku, Moravská vinotéka Fr.Horsák v nákup. středisku, prodejny nábytku : KAŠ v bývalém zámku, HOLČÍK -ul. Za humny,
firma MM (Mikula - ul. Do Polí), prodej krmiv PESKO - ul. L. Janáčka, svařovací technika - firma
Vlček - ul. 1. května
Služby
Sklenářství Mihalková - ul. Za Podjezdem, kadeřnictví: Hanka (ul. Do Polí), Nella (ul. J.
Štorkána), Theimerová (ul. Za Humny) - též kosmetika, DUO kadeřnictví na ul. Zákoutí,
KOVOTAK - Jiří Theimer (ul. Za Humny), ELPOL- elektroinstalace - Havrlant - ul. Janovská, další
elektroinstalace - Neuwirth ul. J. Zrzavého a STRUJATO - ul. Čechova. Kovářství - Zd. Kocur Janovská ul., elektronika - firma KUMI - (Kubín - u kina), firma SOKO - plyn, topení, voda ul. G.
Tajovského, KAŠTAN - plyn, voda, topení - ul. J. Šámala, oprava šicích strojů - Lazar (U Rybníčku),
žaluzie (Trojek ul. K Vydralinám) a firma ROVEX - ul. 1. května 672, autokarosérie - firma Kliš na ul.
O. Sekory, čalounictví Dostál - ul. Oblouková, stavební práce - P. Krátký na ul. Molákové, firma BVzemědělská technika - ul. K Vydralinám za Hus. sborem.
Autodoprava: J. Tichý - ul. J. Seiferta, Vozník, Nykl, Ulman, Šafer.

10. DOPRAVA
Nejvýznamnější autobusovou linkou pro dopravu občanů Polanky zůstává č. 46. Dopoledne
jezdí v půlhodinových intervalech, odpoledne ve dvanáctiminutových intervalech. Ve dnech pracovního
volna jsou intervaly půlhodinové. Linka č. 59 přes Starou Bělou do Vítkovic byla od loňského roku
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značně omezena, asi na polovinu. Linka č. 76 jezdí do Svinova přes Janovou pouze v pracovních dnech
a to 5x denně v obou směrech. Občané Janové mají spojení ze Svinova dalšími linkami, např. 53, 64 a
dálkovými autobusy, např. Bílovec, Skřipov, Těškovice aj.
Občané dolní Polanky mají dopravní spojení i vlakem. V poslední době byla rozšířena četnost
zastavování osobních vlaků. Na trati Přerov - Bohumín zastavuje na vlakové zastávce Polanka n. Odrou
denně 16 spojů tam a 17 spojů zpět. Vlakového spojení využívají též turisté, rybáři a návštěvníci CHKO
Poodří. Polankou projíždí nejmodernější rychlovlak Pendolino.
U příležitosti 160. výročí trvání železnice na Ostravsku (1847 - 2007) byl dne 29. 9. 2007
vypraven z Přerova do Bohumína zvláštní vlak vedený parní lokomotivou, který zastavil i v naší
železniční zastávce Polanka nad Odrou. Právě před sto šedesáti lety přijel do Ostravy a Bohumína první
vlak, Ostravsko tak získalo spojení se světem a v krátké době se stalo významnou železniční
křižovatkou. Pro účastníky oslav byl připraven bohatý program v Ostravě i v Bohumíně.
Výstavba dálnice D 47
Na přelomu dubna a května došlo ke zprůjezdnění čtyřpólového železobetonového
monolitického mostu přes nově budovanou dálnici na ulici Janovská, poblíž Janové. V červnu byl dán
do provozu most na ul. Ostravské, který přemosťuje dálnici a spojuje osadu Janovou s Klimkovicemi. V
MS Deníku byly uveřejněny také snímky mostu přes Odru a jezero v Koblově, který je součástí úseku
Hrušov - Bohumín. 1. 12. bylo zprovozněno sedmnáct kilometrů dálnice od Ostravy, Rudné až do
Bohumína. Z pohledu stavařů šlo o nejnáročnější dálniční úsek, jehož součástí byly mosty (25) i složité
mimoúrovňové křižovatky (4). Po dokončení dálnice D 47 (mělo by k tomu dojít v r. 2009) bude tato
přejmenována na D1 a mezi Prahou a polskou hranicí dosáhne délky 377 km. Je vypočítána časová
úspora při jízdě Praha - Ostrava 73 minut.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Výstavba dálnice D 47 se blíží v úseku přes Polanku k závěru, viz kap. 10. Pro občany Polanky
to znamená, že se na Janovou dostanou po nově vybudovaném mostě přes D 47, stejně tak se dostaneme
z Janové do Klimkovic v jiném místě dálnice.
Podél ulice 1. května je vybudován souvislý chodník od hostince U Dluhošů až po ulici
Sjednocení. Jde o největší investiční akci tohoto roku. Součástí této investice je i nová autobusová
zastávka ve směru na Klimkovice naproti Husova sboru. Tuto akci prováděla firma Strabag.
Budování chodníku pokračovalo na dolním konci mezi vlakovou zastávkou a oderským mostem,
kde se současně buduje i cyklostezka. Akci zajišťuje firma pana Michalíka a bude ukončena v roce
2008.
Na Janové je již v provozu nově zrekonstruovaná hospoda. Součástí této budovy je i prodejna večerka.
Připravuje se rekonstrukce parku pod kostelem sv. Anny (bývalý katolický hřbitov). Je již
zpracována projektová dokumentace, která řeší obnovu stávající zeleně, nové chodníky, parkový
nábytek včetně prostoru pro maminky s malými dětmi.
Byla pročištěna zatrubněná vodoteč od křižovatky se Svinovskou ulicí až k autobusové zastávce
u pana Franka, kde docházelo při větších deštích k zatápění části silnice.
12. DOMY A BYTY
1. 1. 2007 došlo ke zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným.
Podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb. bylo v Polance kolaudováno celkem 88 staveb,
bylo přiděleno 33 čísel popisných a čísel orientačních.
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Podle nového stav. zákona č. 183/2006 Sb. bylo vydáno 21 územních rozhodnutí, 17 rozhodnutí o
změně stavby před jejím dokončením, 10 rozhodnutí o přerušení stavebního řízení, 49 rozhodnutí o
územním souhlasu, 26 rozhodnutí o souhlasu s ohlášením, 19 zápisů do stavebního deníku, 10 sdělení o
odstranění stavby, 8 rozhodnutí o vrácení správního poplatku atd.
13. ŠKOLY
Mateřská škola, ul. Malostranská
Ředitelkou MŠ je nadále Pavla Nevímová, ve škole pracuje 16 zaměstnanců. Školnicí je nadále
Vlasta Stiebrová. Školu navštěvovalo 112 dětí, od září 118 dětí v 5 odděleních s 8 učitelkami.
MŠ pořádala jako každoročně v únoru v Dělnickém domě maškarní ples. Od září pracovala MŠ
podle vzdělávacího programu "Ježek Bodlinka poznává svět".
Základní škola H. Salichové
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní ředitele Mgr. Šárka Sýkorová, je zde celkem
39 pracovníků, z toho 23 pedagogů.
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).
Všichni žáci mají možnost si zakoupit svačinky v ceně 12 Kč, které jsou ráno připravovány ve
školní kuchyni z čerstvě dovezených surovin včetně nápoje. Za oběd žáci 1. stupně platí 18 Kč, 2.
stupeň má cenu stravenek 20 Kč. Děti 1. stupně mohou navštěvovat Školní družinu, za kterou rodiče
platí měsíční poplatek 100 Kč.
V lednu proběhl zápis do 1. tříd s celkovým počtem 32 žáků. V září byly tedy otevřeny dvě
první třídy. Celkově navštěvovalo ZŠ 338 dětí v 16 třídách. Devátou třídu ukončilo v červnu 53 žáků,
kteří byli přijati na tříleté učební obory (16), střední školy a učební obory s maturitou - (37). Z pátých
tříd odešli tři žáci na víceletá gymnázia.
V lednu se také uskutečnil II. reprezentační ples ve spolupráci s MŠ a ZUŠ, a to v areálu ZŠ s
bohatým kulturním programem (mažoretky, vystoupení Slezského tanečního souboru H. Salichové,
hud. soubor Paradox).
ZŠ připravila v únoru lyžařský výcvik pro sedmé třídy na Soláni, v dubnu ozdravný pobyt pro
130 žáků z 1. - 9. tříd v hotelu Kriváň v Podbánském v Tatrách, na konci května cyklisticko vodácký
pobyt na Nežárce v kempu Jemčina u Jindřichova Hradce (společně se ZŠ V Zálomu v Ostravě Zábřehu) a pro žáky 9. tříd čtyřdenní poznávací zájezd do Prahy.
V letošním školním roce ZŠ oslavila 20. března 55 let od vybudování školy. V několika
kategoriích a disciplínách byla vyhlášena soutěž na téma "Škola očima dětí" a vítězové vystoupili na
této oslavě (přehled jednotlivých kategorií a vítězů - PZ č. 2/2007). Součástí oslav bylo i vystoupení
kytarové skupiny žáků ZUŠ a vystoupení dět. pěv. souboru Hlahol pod vedením Sylvy Pivovarčíkové.
V souvislosti s oslavami 55. výročí postavení "nové školy" se uskutečnil 26. října koncert Pěveckého
sdružení moravských učitelů ve dvoraně ZŠ.
Od září škol. roku 2007/2008 škola začala v 1. a 6. třídě vzdělávat žáky podle nového
vzdělávacího programu.
1. prosince se konalo pro děti a rodiče Mikulášské odpoledne s čertem, andělem a Mikulášem,
na kterém děti soutěžily, tančily a dostaly mikulášskou nadílku. Zúčastnilo se asi 80 dětí s rodiči.
Základní umělecká škola je stále v přízemí staré školy na ul. 1. května.
Personální obsazení se nezměnilo. V letošním školním roce má ZUŠ 485 žáků, z toho v
hudebním oboru 350 žáků, folklorním tanci 25 a výtvarném oboru 77 dětí. Již druhým rokem pracuje i
pobočka v Kyjovicích pod vedením Miroslavy Rychtářové, která se jako výtvarnice měla možnost
prezentovat v knihovně v Polance samostatnou výstavou v listopadu.
V lednu připravili učitelé s dětmi výchovný koncert pro žáky MŠ, kteří pod tímto dojmem pak
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přicházeli k zápisu do přípravné hudební a výtvarné výchovy. Celkem je zapsáno 22 žáků do
PHV a 12 žáků do PVV. V lednu začaly přehlídky práce žáků jednotlivých tříd na žákovských
koncertech, které trvaly až do konce března.
V květnu proběhl koncert učitelů k uctění památky padlých ve II. světové válce a na počest
osvobození Polanky. V květnu byla uspořádána ještě výstava prací absolventů výtvarného oboru ze
třídy Zdeňka Kuse a Miroslavy Rychtářové. V tomto měsíci proběhly také koncerty absolventů I. a II.
stupně. V červnu byla závěrečná přehlídka práce všech oborů k oslavě Dne evropské hudby.
Folklorní soubor Krasničanek a Třebovjaček má úspěchy na regionálních koncertech a
přehlídkách k typickým slezským akcím (Třebovický koláč, účast na dožínkové slavnosti v polské
Zawadě, Festival ZUŠ, Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční vystoupení).
Výtvarníci mají stálou výstavu v prostorách školní jídelny a v budově ZUŠ, expozici kreseb i na
panelech v kině.
Hudebníci aktivně prezentovali svou dovednost na koncertech - Podzim, Výchovný koncert pro
PHV k výběru nástrojů, úspěšný byl i Vánoční koncert dětí v sále ZUŠ a v Husově sboru proběhlo
provedení Vánoční mše Jindřicha Czerného. Toto dílo spolu se Slezskými koledami bylo nacvičeno ve
spolupráci s hudebníky Slezské dechovky, se zpěváky ze souboru Polanských písničkářů a sólisty A.
Podolchovem, P. Ďuríčkem, S. Pěčkovou, L. Ramíkovou a A. Blahovou. Reprízy byly ještě v kostele ve
Svinově a v Evangelickém kostele v Ostravě v rámci ekumenického týdne církví pod názvem "Hudba
spojuje".
14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
Knihovna Polanka patří do spojených poboček Svinov, Krásné Pole, Polanka a za provoz těchto
knihoven zodpovídá Jana Synková. Současná knihovnice se jmenuje Marta Malchárková a je
v knihovně od ledna 2007.
Od ÚMOb Polanka knihovna dostala na nákup knižního fondu 10 000 Kč, bylo zakoupeno 70 svazků.
Do Polanky je pravidelně distribuován cirkulační fond. (Knihy nejsou majetkem jedné knihovny, ale
kolují po všech menších knihovnách KMO).
ÚMOb Polanka věnoval také 2000 Kč, čímž financoval 8 akcí, připravených pro děti.
Celkový počet knih je 10 343, přitom přírůstek knih v letošním roce je 750 titulů a úbytek 822.
Pro čtenáře a veřejnost bylo pořádáno 21 besed, KL(knihovnické lekce) 7, celkem 26 soutěží
(např. Poznáváme přírodu kolem nás, Záhady pro detektivy, Hádej, hádej, neprohádej, Bingo), 12
výtvarných dílen (vyrábění velikonočních ozdob - Jede jaro, jede, Dárek maminkám k svátku, Řecko
očima dětí - malování řeckých motivů, Návštěva džungle, Strašidelný čas atd.), 4 výstavy (např. výstava
prací Miroslavy Rychtářové ) a 4 jiné akce, např. ( Tajemná noc - noc v knihovně). 15. 6. byl uspořádán
pro děti výlet Knihovnické šlápoty III. a 22. 6. Knihovnický karneval II.
Převážná část akcí se zaměřuje na dětského čtenáře. Knihovna se stala jejich útočištěm, kde tráví stále
více svého volného času. Děti se velmi aktivně zapojují do soutěží a velkou oblibu získaly výtvarné
dílny, kde byla zaznamenána stále větší účast.
Senioři měli možnost se bezplatně naučit základům práce s PC a internetem.
Za velký krok vpřed je považováno úspěšné spuštění výpůjčního protokolu AKIS – Clavius. Díky
tomu získali čtenáři některé nové služby – posílání upozornění na rezervovanou literaturu pomocí
emailové pošty nebo SMS zpráv. Čtenáři mají možnost při každé návštěvě dostat přesný seznam jimi
zapůjčených dokumentů s datem ukončení výpůjční lhůty. Zpřístupnění online katalogu umožňuje
podrobné informace o dokumentech – jejich lokalizaci a dostupnost v rámci celé KMO.
Protože byl 10. 9. 2007 na pobočce zaveden tento výpůjční protokol automatizovaného
knihovnicko-informačního systému – Clavius se projevilo na zkreslení statistických údajů z důvodů
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opakovaných registrací čtenářů. Proto počet čtenářů a výpůjček letos neuvádíme.
Kino
Je od svého vzniku v roce 1929 stále v kulturním areálu hostince U Friedlů na ulici Janovská 333.
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 2007 se uskutečnilo 88 filmových představení,
odehráno bylo 74 filmových žánrů, návštěva byla 2 441 lidí, na školních představeních bylo 1042 osob,
na jiných akcích 1 600 lidí. Skutečný počet návštěvníků tohoto sálu byl podstatně vyšší o účinkující,
kterých bylo několik set. Tržby za filmy byly 106 260 Kč, což je proti roku 2006 o 15 000 Kč více.
Mimo běžné promítání proběhly v kině ještě tyto akce: pro ZŠ Svinov, ZŠ Polanka, MŠ Svinov, MŠ
Polanka a Školní družinu Svinov bylo promítnuto celkem 10 filmů, 4x zde proběhlo plenární zasedání,
2x koncerty ZUŠ a 1x soutěž ZUŠ, 3x koncerty dech. hudby, besídka MŠ Polanka, výchovný koncert
pro ZŠ Polanka, 2x výstavky prací a činnosti ZUŠ, samozřejmě běžné zkoušky a generální zkoušky
před vystoupeními ZUŠ, MŠ i dechovky.
Spolková a zájmová činnost
Dechová hudba z Polanky
má i v tomto roce stejné vedení - kapelníka Jiřího Adamce, jeho zástupce Jiřího Němce a uměleckého
vedoucího Jaroslava Krále. Zkouší celoročně a své pořady uvádí v sále kina. Na její činnosti se
průběžně podílelo 28 členů po celý rok, příležitostně dalších 8 hudebníků. Nejvíce členů je z Polanky
(14), dále ze Svinova (7), z Klimkovic (3), ze Staré Bělé, z Poruby a z Vítkovic. Kapelu posílil
fagotista Václav Bezděk z Polanky a tenorista Aleš Ševčík ze St. Bělé. V září zemřel dlouholetý hráč
a opora orchestru Jaroslav Krátký (75 let). DH připravila 3 hudební pořady (koncerty) s velkou účastí
publika v kině v Polance (Dechovka na jaře, Podzim ťuká na vrata a Dechovka o Vánocích, 1
promenádní krmášový koncert v areálu chovatelů v Polance, dvakrát hrála v Nových Sedlicích na
Opavsku, dále na pohřbech nejčastěji v Polance, ve Staré Bělé, v Krmelíně, ve Vřesině, v Paskově a
také v Hrabové, ve Svinově, v Klimkovicích, v Třebovicích, v Zábřehu, v Krásném Poli, v Petřvaldě
na Mor., v Nové Vsi, v Pustkovci, ve Vítkovicích, ve Slezské Ostravě, v Albrechtičkách, v Ostravici.,
v Hodoňovicích, ve Skalici.
Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ
Měl průběžně kolem 10 členů a podílel se na akcích ZUŠ v Polance.
Nadále nacvičuje své programy kapela Beatless vedená Milanem Vyležíkem .
Vznikla v roce 2002. V roce 2007 měli 15 vystoupení v různých místech Moravskoslezského
kraje. Kapelu vede Ing. Milan Vyležík.
Amatérská skupina Paradox, vedená Jiřím Kubicou se skládá asi z 10 členů. Základ tvoří kytary sólová, doprovodné a basová, trubka a příležitostně i jiné nástroje. Vystupují při různých akcích i na
plesích.
Myslivecké sdružení Poodří
Má 16 členů, předsedou je Ing. Jiří Kavala, jednatelem Aleš Neuwirth, hospodářem Štěpán
Neuwirth. Starají se o myslivecký revír jako v předcházejících letech.
Polanští písničkáři
Soubor má 14 členů, vedoucím je nadále Zdeněk Vavroš. Soubor měl 6x po dvě vystoupení v
Ostravě, v Porubě 8x 2 vystoupení, v Sanatoriích Klimkovice 1x a v Polance 1x.
Ve spolupráci se ZUŠ v Polance nacvičili vánoční mši J. Czerneho, která byla provedena v
Husově sboru v Polance, v kostele ve Svinově, v kostele v Krásném Poli a v evangelickém kostele v
Ostravě. K těmto vystoupením měli asi 40 zkoušek
Společně se svými rodinami uspořádali smažení vaječiny.
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Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Sbor dobrovolných hasičů má 110 členů, z toho 70 mužů a 40 žen. Výbor se scházel 1x za měsíc,
starostou je Milan Cindler.
Některé aktivity: Dne 10. února se konal již tradiční zájezd na Pustevny, 3. a 24. března proběhl
v tělocvičně ve Slezské Ostravě „Heřmanický desetiboj“, 24. března se v naší Hasičské zbrojnici
konaly zkoušky odbornosti Hasič III. stupně, který složili 4 členové, 30. března proběhlo námětové
cvičení ve zdejší školce, které bylo spojeno s evakuací celé školky a ošetřením postižených dětí, 14. 4.
se v HZ konaly zkoušky odbornosti "Strojník,", které úspěšně složili 4 členové zásahové jednotky. 9.
dubna se MH v rámci Heřmanického desetiboje zúčastnili závodu v překážkách, 30. dubna se členové
společně s 10 mladými hasiči zúčastnili již tradiční akce Pálení čarodějnic, kde mladí hasiči předvedli
požární útok, jak s vodou, tak i s pěnou. Dne 5. května se členové s naším praporem zúčastnili setkání
Hasičských praporů v Radvanicích. 10 mladých hasičů složilo zkoušky odbornosti strojník,
zdravotník a preventista. Dne 17. května pan Hamšík složil zkoušky na rozhodčího v Požárním sportu.
21. května se v HZ konalo zasedání výboru okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Mladí
hasiči se po celý rok zapojovali do nultého ročníku Ostravské ligy, což jsou pohárové soutěže, v rámci
dětského dne si udělali autobusový výlet do ZOO v Lešné. Dne 23. června byl uspořádán 4. ročník
soutěže o putovní pohár starosty obce pro mladé hasiče, 2.-14. 7. se pro MH konal v Nových
Těchanovicích letní tábor.
Ve dnech 28.-29. července se SDH zúčastnil oslav 735 let první písemné vzpomínky o naší družební
obci Zliechov. Dne 28. přijelo do Zliechova 5 členů, další den přijelo sportovní družstvo v počtu 8
členů, aby se zúčastnili soutěže v požárním útoku, která byla součástí těchto oslav a obsadili 2. místo.
Kromě těchto akcí zorganizoval SDH několik brigád, sběr železného šrotu a hasičský večírek.
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zásahová jednotka má 14 členů, velitelem je Stanislav Výtisk. Školení a výcviku se obdobně jako v
minulém roce aktivně zúčastňovali i 3 dorostenci. Všichni členové zásahové jednotky mají sepsanou
Dohodu o členství s ÚMOb v Polance, která jim přesně určuje práva a povinnosti v této jednotce. Celá
jednotka provedla praktický výcvik v protiplynovém polygonu na hasičské stanici Fifejdy, jednotka
SDH Polanka zasahovala u těchto událostí: požár sazí v komíně RD v Polance na ulici Úzká č.p. 796,
pokácení stromu u Husova sboru v Polance, požár zahradní chatky ve Svinově na ulici Polanecké,
dvakrát byla jednotka nasazena na likvidaci požáru demoliční budovy v bývalých kasárnách na
Janové, dvakrát likvidovali požár suché trávy. 7.9., kdy zasáhl Polanku vytrvalý déšť, byla jednotka
nasazena CTV v Ostravě na monitoring Polančice a Odry a následně na uzavírání zaplavených
komunikací v Polance a vyčerpání vody z rodin. domků. Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance
provedli u sportovní haly v Polance skácení celé řady vzrostlých topolů, uschlého modřínu a ještě
dalších stromů a to vše s pomocí vysokozdvižné plošiny. Na nácviky jezdili cvičit na fotbalové hřiště
nebo na odstavnou plochu nad kinem. Jednotka je v současné době svolávána pomocí 7 ks PAGERů
nebo sirénou. I toto svolávání je však již zastaralé a proto se připravuje nový model svolávání
dobrovolných jednotek v Ostravě.
Český svaz chovatelů, základní organizace
vyvíjí svou činnost v areálu chovatelů vedle hostince u Dluhošů. Předsedou je Jaroslav Fukala,
místopředsedou a pokladníkem Ing. Miloš Sýkora, jednatelem Václav Andla, hospodáři - Milan
Polášek a Ladislav Sladký, odbor králíků má na starosti Jiří Grepl, odbor holubů Drahomír Neuwirth,
odbor drůbeže Jarmila Foltysová. V kontrolní komisi pracují Ing. Luděk Kopřiva, Josef Kavala a
Václav Urbánek.
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Významné akce pořádané ZO ČSCH v r. 2007 : 14. 4. stolní hodnocení králíků s prodejem, 21.
a 22. 7. tradiční krmášová výstava drobného zvířectva s koncertem dech. hudby, 17. 11. podzimní
výstava králíků s prodejem.
Český zahrádkářský svaz základní organizace
V posledních letech již mnoho zahrádkářů nepěstuje ovoce a zeleninu, ale zaměřuje se
spíše na okrasnou zahradu a kvetoucí okna. ČZS má 68 členů, předsedkyní je Alena Hurníková.
ČSZ dvakrát ročně pořádá zájezdy se zaměřením na zahradničení. Na jaře byl zájezd do Polska s
prohlídkou ukázkové zahrady a do města Krakova. Na podzim uskutečnili zájezd na zámky a za
vínem Jižní Moravy do Čejkovic. V lednu již počtvrté uspořádali společenský večírek s chovateli z
Polanky, který vlastně navázal na oblíbené plesy v květech.
1. 12. uspořádali vánoční výstavu v sále ZUŠ (z dobrovolného vstupného z této výstavy
věnovali částku 2000 Kč dětem). Na jaře se členky pod vedení Jar. Žižkové naučily pracovat
ubrouskovou technikou a zhotovily si spoustu krásných věcí.
Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Polanka
Vedoucím střediska je Michal Berger. Klubovnu mají v přízemí sokolovny.
Počty členů: dívčí oddíl 22 - vedoucí Petra Kohútová, chlapecký oddíl 19, vedoucím je Aleš Planka,
oldskauti mají 5 členů, vedoucí Ladislav Pietruszka .
Některé akce v roce 2007:
výprava dívčího oddílu 5.-7.1., výroba her pro děti z dětského domova 21.1., Adovaraz - zimní
středisková výprava do Pstruží 25.-28.1., Maškarní ples vlčat a světlušek v Porubě 17.2., zimní sraz
skautských oddílů na Ostravici 18.2., Ping pongový turnaj v klubovně 4.3., návštěva v dětském
domově - celodenní program s dětmi 24.3., dívčí výprava na Helfštýn 11.4., Ivančena 21.4., turnaj v
ringu u osmačtyřicítky 25.5., Luďkův Memoriál - setkání nejen skautských oddílů v Heřmánkách 1.3.6., chlapecký a dívčí tábor ve Vlčovicích v červenci, fotbálek - ukončení prázdnin 2.9., hra v centru
Ostravy - Den v krojích 20.9., dívčí výprava na Starý Jičín 22.9., dívčí výprava - Fryčovice, chlapecká
výprava na Štěpánovu chatu 19.-21.10 .
Nábor nových členů se konal v parku u staré školy 14.9.
V malém sále u kina se uskutečnila 3. 11. oslava 100 let skautingu s velkou účastí současných
i bývalých skautů.
Český červený kříž, místní skupina
Předsedou je nadále Miroslav Berger, na jaře proběhla výr. člen. schůze se zdravotní
přednáškou. Na této schůzi došlo ke změně pokladníka. Místo Marie Šťastné je v této funkci Mgr. Věra
Tomášková. Organizace má 102 členů s vysokým věkovým průměrem.
Dárce krve Pavel Gelnar z Janové získal vyznamenání Zlatého kříže 3. třídy za 80
bezpříspěvkových odběrů krve, které mu bylo předáno 10. 10. na Magistrátě města Ostravy.
V Polance se scházejí tyto kluby důchodců : Obecní , při základní škole, při Družstvu vlastníků
a dále Sdružení zdravotně postižených v ČR, zákl. organizace.
Český rybářský svaz, místní organizace
Měla 340 členů a 25 mladistvých. Členové jsou nejen z Polanky, ale i ze Staré Bělé a z
Proskovic. Výroční členská schůze se konala v březnu. Organizace se schází Na Sádkách. Předsedou je
Karel Kolder, jednatelem Jaromír Turoň a hospodářem Jaroslav Vavroš. V dubnu uspořádali na strouze
rybářské závody.
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Základní kynologický kroužek
se schází každou neděli dopoledne na cvičišti na Skotnici, kde se provádí výcvik psů.
Předsedkyní je Michaela Pituchová a hospodářem Petr Friedel. Výcviku se zúčastňuje okolo 20 členů.
15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Jednota měla k 31. 12. 2007 340 členů, z toho 174 mladých do 18 let, 166 dospělých. Jednotu
řídí sedmičlenný výbor, předsedou je Ing. Jaromír Friedel (*1959), místopředsedové - Ing. Jiří Malík a
Bohuslava Sojková. Jednota zahrnuje oddíl házené - 159 členů , předsedou je Pavel Bochnia, volejbalu
- 114 členů - předsedou je Petr Kučinský, oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV) - 45 členů,
předsedkyní je Bohuslava Sojková, dále menší oddíly: turistika - 22 členů. Oddíl nohejbalu ukončil
svou činnost.
Oddíl házené
V roce 2007 se družstvo mužů neúspěšně pokusilo v baráži o postup do 1. ligy, družstvo
dorostenců sestoupilo z druhé ligy do divize. Divizi hrálo nově založené družstvo mužů „B“,
mladší a starší žáci. Do soutěžní činnosti byla zařazena dvě družstva minižáků. Házenkáři uspořádali v
červnu tradičně již 13. ročník mezinárodního mládež. turnaje v házené Polanka CUP 2007, na kterém
bylo téměř 400 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. V září zorganizovali
mezinárodní turnaj mužů.
Mládežnická družstva se zúčastnila mezinárodního turnaje na Slovensku a družstvo mužů
v Polsku.
V mimosportovní činnosti připravili v sále Děl. domu - Pochování basy a Mikulášskou zábavu.
Oddíl volejbalu
Má 114 členů, předsedou oddílu je Petr Kučinský. V současné době má dva týmy mužů (krajský
a městský přebor) a jedno družstvo žen hraje městský přebor. V oblastním přeboru hrají kadeti a junioři.
Dále funguje přípravka žaček, hrají mladší a starší žačky a kadetky. Kromě přípravky, kdy se ještě
soutěž nehraje, jsou všechna družstva v oblastním přeboru. Dařilo se družstvu juniorů, kteří se
probojovali do 1. ligy, ale z finančních důvodů ji nehráli.
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 šestnáctý ročník. Vrcholem
oslav byl tradičně Vánoční turnaj všech generací, který se uskutečnil 23. prosince ve Sportovní hale.
Zúčastnilo se ho deset družstev žaček a dvacet smíšených týmů.
Činnost oddílu volejbalu a házené je převedena do sportovní haly na ul. H. Salichové.
DTJ - oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV), smíšený oddíl pro muže i ženy.
Má 45 členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková. Cvičí jednou týdně v Dělnickém domě.
Organizovali dva turistické zájezdy - na jaře (Ústroň) a na podzim (Rajnochovice- Tesák). Byli
spoluorganizátory plesu zahrádkářů, zúčastňovali se bowlingových turnajů organizovaných městem, v
červenci a v srpnu místo cvičení jezdili jednou týdně na výlety na kolech.
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Tělocvičná jednota Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou působí v areálu sokolovny na Sokolské louce, má k
1.1.2007 celkem 157 členů. Starostou TJ Sokol je Zdeněk Bílý, místostarostou Luděk Dluhoš,
jednatelkou Bedřiška Vlčková, hospodářem Radoslav Veverka. Náčelnicí je Miroslava Tomášková.
Valná hromada se konala 23. 3. 2007.
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
také v tělocvičně ZŠ.
Kromě tohoto pravidelného cvičení TJ Sokol pořádal ještě další akce:
17.3. Putování krajem sněženek, 30. 4. se uskutečnil 3. ročník Pálení čarodějnic, MŠ se podílela
na výrobě škrabošek, mladí hasiči "pohlídali" závěrečný čarodějnický rej spojený s obrovskou vartou,
na které děti pálily čarodějnice, zhotovené v ZŠ a Klub rodičů při ZŠ zajistil část odměn pro všechny
děti.
7. - 15. 7. se zúčastnilo 5 cvičenců (J. Šolc, A. Mihula, Z. Bílý, J, Švach a Vlad. Homola) XIII.
světové gymnaestrády v Rakousku, ve městě Dornbirn. Gymnaestráda je přehlídka pódiových a
hromadných skladeb cvičenců v oblasti sportu pro všechny a zúčastnilo se jí 28000 cvičenců z 57
národních výprav.
Z další činnosti: smažení vaječiny na Sokolské louce (setkání Staré gardy), florbalový turnaj,
Polanecká hůl, Turnaj ve stolním tenise O starostovu pálku atd.
V tomto roce bylo zahájeno pro děti bruslení na kolečkových bruslích pod vedením Vilišové.
U sokolovny byly zahájeny terénní úpravy prostranství kolem sokolovny - zámková dlažba,
trávník na škvárovém hřišti a příjezdová komunikace.
Leteckomodelářský oddíl TJ Sokol
Předsedou oddílu, který má 35 členů je Rudolf Kanclíř, sportovním referentem, který má na starosti
soutěže je Radim Barč. Pokud to dovolí počasí, scházejí se členové oddílu na letišti "Na Fialově
louce" (u Mozgalu) pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak
také v pracovní dny odpoledne.
Téměř polovina členů se věnuje sportovní činnosti v soutěžích kategorie RCEJ, ostatní se věnují
propagačnímu, relaxačnímu létání a pořadatelské činnosti při soutěžích. V roce 2007 uspořádali 2
celostátní veřejné soutěže v kat. RCEJ - soutěž elektrokluzáků. Na soutěžích pořádaných naším
klubem soutěžili reprezentanti LMK – Praha, Nová Paka, Hořice, Hranice n. M., Valašské
Klobouky, Opava, O.-Hrabová, Ostrava, O.- Polanka.
Individuálně se členové zúčastňují různých setkání modelářů, která pořádají jiné kluby. Máme své
internetové stránky, na kterých propagujeme naší činnost. Nejaktivnější členové zasílají fotografie
do modelářských časopisů, čímž zviditelňují klub i touto formou.
Tělovýchovná jednota Sokol
na rozdíl od Tělocvičné jednoty Sokol (viz výše) je pozůstatkem sjednocené tělovýchovy v
Polance, která působila do roku 1989 pod hlavičkou Sokol. Jejím předsedou je Vladislav Dobeš a
členové jsou především bývalí házenkáři "stará garda". Tato TJ má jen dva oddíly: oddíl pěší
turistiky a rekreačního sportu a dále oddíl šachový. Ten vede Jindřich Witos.
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Orel - Jednota Polanka
Starostou jednoty je Jan Prokop (ul. Za Humny), jednatelem Alois Neisar. Protože jednota nemá
vlastní tělocvičnu, koná vycházkové akce do okolí Polanky a taky asi 7 společenských akcí společně
s KDU ČSL, např. Mikulášskou nadílku, společenský ples a jiné. Jednota má 39 členů.
Fotbalový klub SK Polanka
Výbor fotbalového klubu má sedm členů. Od r. 2007 je předsedou Ing. Jiří Němec, místopředsedou
Jiří Vozník a Dušan Figala, jednatelem Lumír Prauzek, ostatními členy výboru jsou Pavel Kotala,
Jaroslav Wojnar a Pavel Dluhoš.
Závazky, které bývalý výbor přenechal, se stále řeší splácením, dohodami o převzetí dluhu,
jednáním o odpuštění pokut. Penále přesáhly 900.000,- Kč.
Mláděž od loňského podzimu zahrnuje družstva benjamínků, žáků a dorostu. Není dostatek dětí,
proto museli krajskou soutěž opustit a v r. 2007 hráli městskou soutěž. Na vyšší soutěže by
potřebovali družstva mladších a starších žáků. Trenéry jsou Radek Gattnar a Petr Hodoň. Žáci přes
zimní přestávku trénovali v tělocvičně a zúčastnili se i několika halových turnajů.
Dorost (18 hráčů) pod vedením trenérů Ivo Klimka a Kamila Tomáška hrál městskou soutěž
(sponzor - fy Foch security zakoupil nové dresy).
Registrovaných členů mládeže do 18 let k 31.12.2007 bylo 81.
Mužstvo mužů hrálo krajskou soutěž 1.B třídy, skládá se přibližně z 22 členů, především Polančanů.
Trenérem je Lubomír Adler.
Sportovní hala
Správcem sportovní haly je Pavel Bochnia.
V dopoledních hodinách slouží sportovní hala k výuce tělesné výchovy ZŠ H. Salichové a k dalším
akcím pořádaným v součinnosti s AŠSK (Asociace školských sportovních klubů). Odpolední,
večerní a víkendové hodiny obsazují sportovní organizace se sídlem v našem městském obvodu,
které zajišťují výkonnostní sport. Zbývající volné hodiny pak využívají ostatní komerční zájemci. K
poklesu využití dochází v období prázdnin, kdy prostory nevyužívá ZŠ a sportovní organizace v
tomto období také minimalizují svoji činnost nebo v příznivém počasí svou činnost přemisťují do
venkovních areálů. Naopak maximální využití nastává v měsících září až duben. V průběhu roku zde
proběhly desítky turnajů, stovky mistrovských utkání a nespočet tréninků i rekreačního sportu.
27. 10. 2007 se v naší sportovní hale uskutečnil 6. ročník mezinárodního turnaje karate všech
věkových kategorií OSTRAVA GRAND PRIX 2007, kterého se zúčastnili nejlepší karatisté nejen z
České republiky.
16. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická péče o občany je soustředěna do dvou středisek.
Zdravotní středisko v bývalých učitelských bytech na ul. 1. května 545 - zde ordinují :
MUDr. Zdeněk Strakoš - praktický lékař se zdravotní sestrou Jarmilou Štulovou
MUDr. Sylva Klegová - dětská lékařka se zdrav. sestrou Jarmilou Kavalovou
MUDr. Zdeněk Baran - zubní lékař
MUDr. Jiří Šalek - stomatolog pro léčbu parodontózy
zdrav. sestry Renata Petrušková a Mgr.Petra Míčková
V budově je také zubní laboratoř, kterou vede Bohuslava Pospěchová.
Druhé středisko zdravotní péče je v objektu Družstva vlastníků na ulici K Vydralinám. Zde jsou i nadále
lékaři:
MUDr. Klára Höferová - praktická lékařka se zdrav. sestrou Janou Kiršnerovou
MUDr. Eva Pröschlová - zubní lékařka se zdrav. sestrou Veronikou Fejtovou
Zubní laboratoř zde vede Marcela Pyšová.
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Dlouhodobě uzavřený Lázeňský dům (vedle zdrav. střediska) má od loňska nového majitele a je v
současné době rekonstruován na kliniku pro léčbu neplodnosti žen.
Dárce krve Pavel Gelnar z Janové získal vyznamenání Zlatého kříže 3. třídy za 80
bezpříspěvkových odběrů krve, které mu bylo předáno 10. 10. na Magistrátě města Ostravy.

17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Od 1. ledna 2007 došlo k velkým změnám v sociální oblasti. Začal platit nový zákon o životním a
existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum nyní zahrnuje pouze náklady
na výživu a ostatní osobní potřeby. Další zásadní změnou je, že pro nárok na dávky se budou posuzovat
příjmy rodičů a příjmy jejich zletilých dětí (např. i 35letých) společně a to v případě, že bydlí ve
společné domácnosti. Od 1. 1. 2007 byl zrušen příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice a
příspěvek při péči o osobu blízkou. Bezmocným osobám je vyplácen příspěvek na péči, kterou si
zdravotně postižení občané mohou vyřídit na Magistrátu města Ostravy.
V r. 2007 bylo vyplaceno na sociálních dávkách v našem městském obvodě 1 705 808 Kč. Z
toho 781 296 Kč činil příspěvek na živobytí, 205 650 Kč doplatek na bydlení, 21 515 Kč na
mimořádnou okamžitou pomoc, 98 108 Kč příspěvek pro rodiny s dětmi, 384 134 Kč příspěvek pro
nezaměstnané a 215 105 Kč příspěvek při používání kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené
občany.
Agendu nezaměstnaných, zdravotně postižených a nesvéprávných občanů zajišťuje na naší
radnici Hana Šimůnková. Na tomto úseku bylo vydáno 225 správních rozhodnutí. Agendu sociálně
právní ochrany dětí a mládeže, péče o rodinu a děti, včetně sociálních dávek má na starosti Bc. Markéta
Třešňáková DiS (diplom. spec.). Na tomto úseku bylo vydáno 105 správních rozhodnutí a jako
opatrovník nezletilých dětí se zúčastnila uvedená pracovnice 24 soudních jednání.
.
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Dvě náboženské obce v Polance působí nadále.
Církev římskokatolická v kostele sv. Anny, který je kulturní památkou. Má duchovního správce
Zdeňka Pluhaře. Náboženské obřady se konají jako v předcházejících letech. Letošní pouť k poctě sv.
Anny se konala v neděli 22. 7. 2007, při mši hrála dech. hudba. Varhanicí je nadále Marie Krejčí, která
také řídí chrámový pěvecký sbor. Nacvičili znovu Rybovu, Českou vánoční mši, která byla provedena
na půlnoční mši 24. 12. a též na koncertě 28. 12.
Věřící se zúčastňují pravidelních nedělních bohoslužeb, též různých pobožností. O
Velikonocích, Vánocích a svátku Sv. Anny je účast větší (plný kostel). Katolických pohřbů bylo letos 7,
z toho 5 v kostele.
Církev Československá husitská (CČSH) působí v Husově sboru. Farářem je Mgr. Tomáš Chytil
(od r. 2005). Pravidelné bohoslužby jsou v neděli, účast věřících je ale podstatně menší než u katolíků.
Varhaníkem je Ing. Pavel Král. S knězem husitské církve bylo letos 5 pohřbů, z toho jeden z Husova
sboru.
V Husově sboru se konal 20. 12. koncert učitelů ZUŠ s provedením "Vánočního zvěstování"
učitele Jindřicha Czerného, společně s pěveckým sborem a orchestrem.
.
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Strážníky Městské policie bylo řešeno v r. 2007 923 přestupkových jednání. Z toho na úseku
dopravy §22 - 556, na úseku veřejného pořádku § 48 - 257, na úseku ochrany před alkoholismem a
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jinými toxikomamy §-102, ostatní §46, §49 a jiné § - 8.
V pondělí 6. srpna byl v časných ranních hodinách z restaurace u Friedlů ukraden automat.
Při výkonu služby je využíváno i nejrůznější technické vybavení, např. preventivní radar a radar
"ostrý". Na území městského obvodu Polanka bylo provedeno 31 měření rychlosti vozidel. Při nich bylo
zjištěno a následně řešeno 259 případů nerespektování zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích. Dále bylo provedeno v našem obvodu 16 odchytů zvířat, z tohoto počtu se
jednalo v jednom případě o kočku a v jednom případě o čápa.
20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Akciová společnost OZO Ostrava vybudovala v areálu Družstva vlastníků sběrný dvůr
komunálního odpadu, který byl slavnostně otevřen 4. října. Sběrný dvůr je v zadní části areálu DV se
vstupem přes zadní bránu z ul. K Vydralinám. Je otevřen denně - od pondělí do soboty. Sběrna je
určena výhradně k bezplatnému ukládání veškerého komunálního odpadu z domácností (včetně
nebezpečného), nikoliv odpadů pocházejících z podnikatelské činnosti. Do dvora mohou občané ukládat
i biologický odpad ze zahrádek, tj. listí, trávu, větve a podobně. Nyní už nebude důvod k tomu, aby se v
obci objevovaly černé skládky nebo volně poházené odpadky na veřejných plochách.
Separace odpadu se mění. K plastům, sklu a papíru, které už si občané zvykli odkládat do
speciálních kontejnerů, přibyla další komodita - nápojové kartony (krabice od mléka, džusů a dalších
nápojů) - označeno oranžovou nálepkou s nápisem nápojové kartony.
Už dva roky jsou občané na Příměstské, Ostravské a Janovské ulici vystaveni nepříjemnému
hluku a prašnosti, kterou způsobují auta a těžká technika, které tady projíždějí v souvislosti s výstavbou
dálnice D 47. Ta protíná Polanku v délce dvou a půl kilometrů.
Zvýšenou odorizaci zemního plynu provedla Severomoravská plynárenská, a. s. v naší obci v
podzimních měsících z důvodu větší bezpečnosti uživatelů zemního plynu, který nemá žádný zápach.
Plynofikace obce je jednou z největších vymožeností pro zlepšení životního prostředí v obci. Vhledem
ke zvýšení ceny zemního plynu se někteří občané, bohužel, vracejí k topení pevnými palivy.
V prostoru nové sportovní haly došlo ke kácení 40 let starých topolů a to na ul. H. Salichové. Tyto
topoly, které byly původně vysázeny jako větrolamy začaly být nebezpečné padajícími větvemi. Na
místě vykácených topolů bude provedena postupná náhradní výsadba vhodných stromů a keřů.
Byla provedena výsadba 23 ks modřínů jako náhradní výsadba za pokácené stromy v rámci
výstavby nové sportovní haly před správní budovou DV na ul. K Vydralinám.
Likvidaci starých automobilů nabízí Společnost Bohumín, provoz Recyklace do okruhu 50 km
(platí i pro Polanku). Recyklace úplného vozidla je zdarma.
CHKO Poodří slaví letos 15 let svého trvání. Její součástí je i část katastru Polanky podél řeky
Odry. Současná podoba CHKO vznikla spolupůsobením rybářů, lesníků a zemědělců v povodí řeky
Odry (článek v PZ 3/2007).
21. POČASÍ
V tomto roce uplynulo 10 let od katastrofických záplav na Odře a Polančici. V PZ č. 4/2007
bylo vytištěno 6 dokumentárních fotografií z července 1997, připomínajících tyto hrůzné události.
Začátek ledna byl teplý, bez sněhu. 18. 1. byl večer silný vítr, první mráz byl 23. ledna, v noci
napadlo asi 20 cm sněhu. 30. 1. sníh roztál. Nový sníh napadl až 7. 2. Teploty byly stále nad nulou,
mírné ochlazení nastalo 24. 2. Také březen byl poměrně teplý, až 20. 3. napadl sníh, který za necelý
týden roztál. Od 27. 3. bylo pěkné počasí okolo 13 stupňů C, 14. dubna dokonce 21 stupňů. Pršelo 18.
4., od 23. 4. byly teploty přes 20 stupňů až do konce dubna. Od 1. května nastalo ochlazení. 11. 5.
silný vítr, teplota 25 stupňů tři dny, 15. 5. pršelo. Od 21. 5. bylo několik dnů 28 stupňů C. Také
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červen byl velmi teplý, 15. a 21. června 32 stupňů C. Červenec teplý, tropické dny (přes 30 stupňů C)
byly od 15. 7. do 19.7. Rekordní teplota 17. 7. kolem 35 stupňů. 21. 7. ráno rozsáhlá bouřka, 22. 7.
silný vítr. 10. 8. byla znovu bouřka a déšť, 16. srpna 32 stupňů a silný vítr. 20. 8. byla bouřka a liják.
5. 6. září celé dny pršelo. 14. září se ochladilo na pouhé 3 st. C, do 4. října pěkné počasí. 5. 10.
dopoledne bouřka a déšť. 15. 10. přízemní mráz, od 23. 10. do 26. 10. přeháňky. 6. 11. -1 stupeň C,
napadlo asi 2 cm sněhu, další sněžení 16. 11. asi 10 cm sněhové pokrývky, ranní teploty pod -5 stupňů
C. 30. 11. a 1. 12. drobně sněžilo, 14. 12. mínus 2 st. C, sněžilo celý den. 24. 12. ráno kolem -4 st. C.
Taková teplota byla až do konce roku. Asi 3 cm sněhu napadlo 31. 12.
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
2.1.
12.1.
15.1.
18.1.

Tříkrálová sbírka
Ples škol - MŠ, ZŠ a ZUŠ v prostorech nové školy
Výroční schůze Dech. hudby z Polanky
V MS Deníku článek o výchovném ústavu na Janové
V galerii Chagall v Ostravě výstava obrazů H.Salichové
19.1. ČR má po 7 měsících novou koaliční vládu (M.Topolánek-ODS)
24.1. Jednání s firmou Proxima o generál. úpravě parku u kostela
2.2. Ples sportovců v Dělnickém domě (házenkáři)
5.2. Český rozhlas Ostrava natáčí pořad o Polance (Křížem krajem), vysíl. 7.2.
10.2. SDH - zájezd na Pustevny
16.2. Obecní ples u Dluhošů
17.2. Mateř.škola - maškarní ples v Dělnickém domě
17.3. Kácení lípy u Husova sboru. Putování krajem sněženek (TJ Sokol)
19.3. První čáp přiletěl do Polanky
20.3. Napadl nový sníh. Oslavy 55.výr. otevření nové školy
22.3. VČS zahrádkářů v malém sále u kina
9.4. Turistická akce ASPV do Šilheřovic
10.4. Jarní výstava - org. chovatelů
21.4. Zemřel Radoslav Veverka, syn Františka Veverky
28.4. Rybářské závody na polanské strouze. Sběr železn. šrotu - hasiči
30.4. Pálení čarodějnic - TJ Sokol, ZŠ, Klub rodičů
1.5. Otevření penzionu BEN. Májový budíček DH na Zámecké
2.5. Komorní koncert učitelů ZUŠ v sále ZUŠ
11.5. Silný vítr, odpol. +25 st.C. Turnaj ve volejbale Poodří CUP ve sportovní hale
19.5. Koncert DH - Dechovka na jaře - v sále kina
26.5. Turist.výlet do Hostýnských vrchů - ASPV
9.6. V MS Deníku článek Bol. Navrátila článek o zámku v Polance
12.6. Soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
14.6. Zemřela nejstarší občanka Polanky Anna Franková - 98 let
15.6. Turnaj v házené - Polanka Cup (mezinárodní). Tropický den ( +33 st.C )
16.6. Dětský den u Děln. domu - DTJ házená
17.6. Nad Polankou letěl horkovzdušný balon (od Osady míru k Ostravě)
2.7. Začátek skautského tábora ve Vlčovicích
7.7. Magické datum se sedmičkami - na radnici oddány 4 páry
16.-18.7. Rekordní teploty přes +33 st.C
22.7. Krmáš v Polance (konc. DH, výstava-chovatelé).Knihovnický jarmark.
18

2007
Krmášová zábava (ház.) v Děln.domě.
28.7. Delegace hasičů na návštěvě ve Zliechově
7.8. Zájem o historii bludného balvanu v Polance (red. "Poodří")
16.8. Tropický den ( +32 st.C )
6. 9. Polančice je plná, Odra přetéká
13.9. Vernisáž výstavy děl současných ostravských malířů v malém sále kina
28.9. Turist.zájezd ASPV - Čantoryja
29.9. Přes Polanku jízda parního vlaku - 150 let Sev.dráhy Ferd.
2.10. Zájezd důchodců ZŠ do Arboreta Nový Dvůr, Raduně a zámku v Kravařích
4.10. Otevřen sběrný dvůr v areálu DV na Osadě míru
Křest knihy Lydie Romanské Ticho pro klarinet (v nové škole)
5.10. Setkání jubilantů 75, 70 - malý sál u kina.
27.10. Mezinár. soutěž v karate ve sportovní hale.
Říjen Diskuse k návrhu na zrušení kina v Polance
20.10. Podzimní koncert DH v kině
25.10. Šatstvo pro Charitu v Hus. sboru
26.10. Koncert PSMU v nové škole v Polance
3.11. Junák - akce ke 100.výročí skautingu, malý sál u kina
7.11. Výstava obrazů Mir. Rychtářové z Kyjovic v knihovně (do Vánoc)
8.11. VČS zahrádkářů, bes. se Štěp. Neuwirthem, malý sál u kina
14.11. Vypnut el. proud (opravy vedení)
1.12. Vánoční výstava ve st. škole (zahrádkáři), sobota, neděle
Otevřena část dálnice D 47, úsek Ostrava-Bohumín
4.12. Stávka učitelů (celostátní, i v Polance).
6.12. Předvánoční kult.akce pro zaměstnance školy (výst., kult.orogram)
11.12. Vánoč. koncert dětí (ZUŠ) v kině
15.12 Vánoční koncert Dech. hudby z Polanky v kině. Host: válečný pilot RAF generál
Zd. Škarvada, čestný občan Ostravy ( 90 let )
20.12. Vánoč. koncert učitelů ZUŠ v Husově sboru (totéž v Altánu v Třebovicích 17.12.
21.11. Otevření hranic části Evropské unie podle Schengenské dohody (ČR aj.)
24.12. Půlnoční ve 22 h. v chrámu sv. Anny s Českou vánoč.mší J.J.Ryby
28.12. Vánoční koncert v kostele sv.Anny, též znovu Rybova mše
23. RŮZNÉ
První čáp přiletěl do Polanky 19. března.
V bývalých kasárnách na Janové se schází Klub přátel vojenské historie. Chlapci se zajímají
především o průběh osvobozovacích bojů na Janové v dubnu 1945.
Chráněná krajinná oblast Poodří (CHKO) existuje již 15 let (viz kap. 20).
21. 11. byly zrušeny hraniční kontroly v části EU podle Schengenské dohody.
Busta TGM z r. 1935 byla dána k sanaci sochaři J. Gajdovi - vítězi vypsané soutěže.
Horkovzdušný balón přeletěl nad Polankou v neděli 17. 6. (přes Osadu míru - Mozgal Přemyšov - Svinov).
V Ostravě se objevila novinka - solné jeskyně pro léčbu dýchacích cest. Jedna byla otevřena i v
sousedním Svinově.
Technický pokrok:
Mobilní telefony jsou již běžné, nejvíce je používá mladší generace (existuje několik operátorů
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T - Mobile, Oscar, O2), obyvatelé ruší dosavadní pevní linky, vydaný telefonní seznam zeštíhlel, velmi
se rozšířila počítačová síť. Mladší generace má již běžně e-mailové adresy, objevují se nové webové
stránky atd. Také informace o Polance jsou na webových stránkách běžné.
V dopravě je již běžným prostředkem rychlovlak Pendolino, jezdící přes Polanku (OstravaPraha), kromě D 47 se buduje síť nových silnic, automobilová doprava je stále hustější, přibývá vážných
dopravních nehod.
Televizní vysílání probíhá na 4 hlavních programech - ČT1, ČT 2, Nova, Prima a na spoustě
jiných. Vysílání je barevné, zavádí se digitální. Domácnosti jsou vybavovány stále modernějšími
výrobky: kuchyňské roboty, vysavače a jiné

Mgr. Jaroslav Král - kronikář
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