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Kroniku nadále píše Mgr. Jaroslav Král, nar. 1932. Zpracování kroniky za rok 2007
bylo odevzdáno v elektronické podobě tajemnici úřadu Zdeňce Svobodové 25. 6. 2008.
Kronikář pokračuje ve zpracovávání údajů za léta 1976 - 90, za 15 let, kdy Polanka patřila k
Porubě a kronika vedena nebyla. S manželkou Mgr. Blaženou Královou sepsal dokument o
mimořádně bohaté činnosti zdejšího ochotnického divadla v poválečném období s názvem
"Sdružení divadel. ochotníků - Divadelní spolek Petr Bezruč v Polance n. O. (Chronologie akcí
a divadelních aktivit 1945 - 1965)", který je přílohou obecní kroniky.
O činnosti Divadelního spolku Petr Bezruč vyšel článek J. Krále s fotografiemi v časopise
Poodří 1/2008 (7 stran), 1. 10. vyšel článek Boleslava Navrátila o ochotnickém divadle v
Polance a dva články kronikáře v Polanském zpravodaji v rubrice Ze stránek kronik, kde vyšly
ještě jeho další články - Výročí roku 2008: Jak se slavil 28. říjen v Polance
- Významný malíř Josef Dobeš, rodák z Polanky (ke 110. výr. narození)
- Vzpomínka na 50. výročí založení Dětského pěveckého sboru v Polance
napsala Dana Korčáková (Staňková).
Kronikář se zúčastnil 14. 5. 2008 pracovního setkání obvodních kronikářů v Archivu
města Ostravy. Uspořádal besedy k historii - na výroční schůzi Zahrádkářů v Polance - 10. 4.
- 3 besedy o Jiřím Královi na SPŠ ve Vítkovicích
- 24. 11. besedu o válce na SPŠ ve Vítkovicích
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O historii Polanky projevili zájem:
- Karel Mlýnek z Ostravy, který sbírá dokumenty o větrných mlýnech a zařízeních na celé
Moravě
- Petr Kašing z Ostravy-Poruby, který psal diplomovou práci o historii ostravských hřbitovů
- Lenka Kořistková z Ostravy - Poruby ukončila diplomovou práci o Heleně Salichové.
Ředitel Galerie Chagall dr. Petr Pavliňák připravuje velkou výstavu celoživotního díla
Heleny Salichové na příští rok. V Polance sbíral veškerou dokumentaci o této umělkyni.
Student Ondřej Mittner zhotovil ze zachovalých nahrávek pořadů o Heleně Salichové dvě CD,
která kronikář věnoval ředitelům obou škol v Polance, starostovi obce, Oldřichu Růžičkovi a
Petru Pavliňákovi.
Při hlubším studiu historie hřbitovů zjistil kronikář spolu s Petrem Kašingem
pravděpodobné založení obecního hřbitova u Frankovy kaple. Měl by to být rok 1897, tedy
pouhé 3 roky před katolickým hřbitovem u kostela. Do té doby Polanka neměla svůj hřbitov a
pohřbívalo se na vysvěceném hřbitově v Klimkovicích (bývalý starý hřbitov poblíž kostelíka
Sv. Trojice).
3. POPIS OBVODU
V zápise za rok 2007 byl podrobně zapsán popis obvodu. Konstantní údaje (rozloha,
hustota obyvatelstva, Chráněná krajinná oblast Poodří, dvě centra obce, nejstarší památky,
významnější objekty) zůstávají beze změn, přesto se obec postupně proměňuje. V tomto roce
opět zesílil stavební ruch na katastru obce, počet domů se zvýšil na 1 338 a počet obyvatel
stoupl na 4 603. Nové rodinné domky vyrostly nejen na Janové a v blízkosti Fojtovské, ale
vyplňují se dosavadní proluky uvnitř obce, např. na ulici U Rybníčku. Starostou je stále
Přemysl Kaspřík. Patnáctičlenné zastupitelstvo se stará o vzhled obce, např. o kanalizaci,
vybudování chodníků podél hlavní silnice od Klimkovic až Odře atd. (Viz kap. 11). Polanku
protíná dálnice D 47, jejíž část byla zprovozněna v květnu tohoto roku. Dosavadní čistější
ovzduší zásluhou provedené plynofikace se letos poněkud zhoršilo vzhledem ke zvýšení cen
plynu a elektřiny. Část občanů znovu začala topit pevnými palivy. Dopravní ruch na silnicích
v obci se v posledním roce podstatně zvýšil, někteří občané vlastní i několik aut. Drobné
prodejny v obci nemohou konkurovat obchodnímu středisku Hruška, které je otevřeno i v
sobotu a v neděli. Je k němu velmi dobré autobusové spojení z celé Polanky. Provoz kina
přešel do soukromých rukou, a protože je jedním z mála kin v okolí, navštěvují ho i cizí
občané. Park u kostela (bývalý katolický hřbitov) byl pojmenován jménem Václava Nelhýbla,
místního rodáka. Rekonstrukce parku se připravuje. V závěru roku vznikla petice občanů za
zachování zámku.
4. OBYVATELSTVO

Rok

Stav obyvatelstva k 31. 12. 2008 je 4 659.
2001 2002
2003

Narození
Úmrtí
Přistěhování
Odstěhování
Počet občanů k 31. 12.

29
44
99
57
4 245

28
37
110
66
4 280

34
48
107
53
4 320

2004

2005

2006

2007

2008

26
38
130
72
4 366

46
49
191
96
4 396

44
48
209
64
4 504

40
39
153
66
4 588

52
38
171
114
4 659
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Uvedené tabulky ukazují, že je nás stále více. Znatelně stoupá porodnost. V počtu obyvatel se
řadíme na 8. místo ze všech 23 městských obvodů. Město Ostrava má 317 385 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.
Nejstarší občané v tomto roce: Anežka Mocková - 99 let
Filomena Neuwirthová - 94 let
Josef Berger - 94 let
Františka Vlková - 93 let
Karolina Žůrková - 92 let
Josef Pitucha - 91 let
Marie Bergrová - 90 let
Kristyna Klusková - 90 let
Alois Dostál - 90 let
Jiřina Dobešová - 90 let
Úmrtí a pohřby:
Z nejstarších občanů zemřeli: Anežka Mocková - 99 let, Filomena Neuwirthová - 94 let,
Marie Chylová - 90 let, Kristyna Klusková - 90 let.
Nejmladší zemřelí: Ing. Tomáš Dluhoš - 50 let, Jiří Nový - 53 roků, Karel Zdrálek - 55 let,
Božena Popelková - 60 let, Leopold Peterek - 61 roků.
Ze známějších občanů zemřeli např. Vladislav Krakovský - bývalý ředitel Dřevovýroby v
Klimkovicích, Bedřich Bartoš - bývalý fotbalista, Marie Sojková - dlouholetá pracovnice v kině,
Zdeňka Plánková - bývalá oddílová vedoucí skautek.
Podle evidence kronikáře bylo letos evidováno v Polance 39 zemřelých osob, jak občanů
Polanky, tak i některých rodáků. Katolických pohřbů bylo 7, z toho 6 z kostela a jeden z obřadní
síně (s cizím knězem). S knězem Husitské církve byly 3 pohřby, 1 byl z Husova sboru v Ostravě Zábřehu. S občanským obřadem v obřadní síni v Polance bylo letos 14 pohřbů, s rozloučením v
úzkém rodinném kruhu bylo 17 pohřbů. Dva pohřby byly v obřadní síni krematoria na Slezské
Ostravě. Většina pohřbů byla do krematoria, do hrobu na hřbitově bylo 5. Při občanských obřadech
v obřadní síni účinkovali Pavel Král na varhany a Jaroslav Král na housle. U obřadů v kostele
hrála Marie Krejčí na varhany a na housle Josef Hurník. U většiny obřadů (16) hrála místní
dechová hudba. Pohřební průvody byly jen krátké, po ulici Anny Letenské.
Koncem března se na oderském mostě oběsil 62letý občan ze Staré Bělé.
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V obci stále působí 4 politické strany - ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS. Zvýšenou činnost
projevovaly v období voleb do krajských zastupitelských orgánů, které se v ČR konaly 17. - 18.
10. V ČR výrazně zvítězila ČSSD ve všech 13 krajích - došlo i k mnoha změnám krajských
hejtmanů. V naší obci však občané volili převážně ODS, která u nás získala 619 hlasů, ČSSD 596
hlasů, KSČM 210 hlasů a KDU-ČSL 110 hlasů. Podle výsledků voleb se místo dosavadního
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského (ODS) stal krajským hejtmanem
Ing. Jaroslav Palas z ČSSD. Primátorem Ostravy se stal Ing. Petr Kajnar z ČSSD.
Obecní zastupitelstvo má nadále 15 členů podle voleb v roce 2006. Starostou městského
obvodu je stále Přemysl Kaspřík (*1950), místostarostou Ing. Jiří Malík a dalšími členy rady jsou
Silvie Juřinová, Ing. Petr Prášek a Ing. Jan Rädisch. Úřad městského obvodu sídlí v budově
radnice - bývalý Obecní dům č.p. 1. Od června 2004 využívá všech místností budovy.
Tajemnicí úřadu zůstává Zdeňka Svobodová. Struktura oddělení se v podstatě nezměnila.
I letos pořádala radnice obecní ples v sále u Dluhošů (25. 1.) Radnice vydává od r. 1994
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Polanský Zpravodaj v novinové formě na formátu A4. V tomto roce vyšlo celkem 6 čísel v rozsahu
8 - 12 stran. Kromě jiných aktuálních zpráv informuje radnice v těchto Zpravodajích občany o
průbězích jednání zastupitelstva a rady.
V rámci rekonstrukce pomníku T. G. Masaryka stojícího před radnicí byla původní busta
TGM restaurována sochařem Janem Gajdou a 28. 10. umístěna na důstojném místě v prostorách
schodiště radnice - viz PZ 6/1.
Jubilea obce:
- 40 let vysazení Lípy svobody u nové školy na Zámecké k 50. výročí republiky (1968)
- 50 let založení dětského pěveckého sboru (založen 14. března 1958)
- 110 let od narození Josefa Dobeše, významného ostrav. malíře - rodáka z Polanky
Události v Polance, v okolí a ve světě:
V Polance - na Janové ukradena hlaveň děla (památka na 2. svět. válku)
- vyšla kniha Štěpána Neuwirtha (našeho občana) - Pulz nemocnice (doplněné a
upravené vydání jeho úspěšné knihy Tep nemocnice)
- v říjnu vznikla petice občanů na záchranu zámku v Polance, jejímž iniciátory
byli R. Zacios a M. Černínová, podepsalo ji přes 500 občanů a byla projednávána na jednání
obecního zastupitelstva
- 18. 9. se uskutečnilo setkání bývalých divadelních ochotníků. Asi 80
přítomných, kteří se sjeli i ze vzdálených míst zavzpomínalo na bohatou činnost ochotnického
divadla v Polance, kdy bylo sehráno někdy i 5 - 6 premiér ročně.
- park u kostela sv. Anny, který je před rekonstrukcí byl pojmenován jménem
Václava Nelhýbla - rodáka z Polanky, hudeb. skladatele a dirigenta (1919 1996), žijícího na konci života v USA
- byl zahájen částečný provoz na dálnici D 47 přes Polanku - 6. 5. viz kap. 10
v okolí : - srážka dvou tramvají u Vřesiny - 11. 4.
- zahájení výstavby Nové Karoliny v Ostravě - 6. 6.
- velké vlakové neštěstí u Studénky, kde na projíždějící vlak. soupravu spadl
rozestavěný most - 8. 8. ( 8 mrtvých )
v ČR : - zavedeny poplatky za návštěvy u lékaře, pobyt v nemocnici, za recepty na léky a
za pohotovostní službu
- volba prezidenta republiky - znovu zvolen Václav Klaus, protikandidátem byl
Jan Švejnar
- předsedou vlády se stal Mirek Topolánek (ODS), ministrem zahraničí Karel
Schwarzenberg, zdravotnictví vede Tomáš Julínek, ministerstvo financí
Miroslav Kalousek
ve světě : - zatčení Radovana Karadžiče za válečné zločiny (Bosna)
- letní olympijské hry v Pekingu v Číně
- letecká havárie u Madridu - okolo 150 mrtvých
- prezident USA - od prosince Barack Obama
- v Rusku prezidentem Dmitrij Medvěděv
6. HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
VLASTNÍ PŘÍJMY - celkem
Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy

v tis. Kč
1 805
1 742
583
5 375
1 963
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Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy a ÚP
13 096
DOTACE - celkem
14 059
Financování
2 800
PŘÍJMY CELKEM
22 234
Výdaje:
Místní komunikace, chodníky, DZ, zimní údržba, AZ... 4 503
Kanalizace
45
Mateřská škola
912
Základní škola
3 073
Kino
153
Knihovna + záležitosti kultury
232
Místní rozhlas
100
Polanský zpravodaj
97
APOZ (jubilanti, vítání občánků...)
60
Dotace sport. spolkům
190
Dotace společ. organizacím, pomoc zdrav. postiženým
65
320
Bytové hospodářství
Nebyt. hospod. (spol. dům Janová, zdrav. středisko)
185
Sportovní hala
1 201
374
Veřejná zeleň
Kluby důchodců
19
Městská policie
40
Požární ochrana
238
Místní zastupitelské orgány
986
Místní správa
6 552
Pojištění, peněžní služby
100
Rezerva
2 058
VÝDAJE CELKEM
22 234
7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Situace se od r. 2007 nezměnila, větších průmysl. podniků v obci není.
8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Zprávu Družstva vlastníků dostává kronikář vždy s ročním zpožděním, protože je
připravována pro výr. schůzi v září následujícího roku.
Družstvo i v roce 2007 pracovalo ve svých tradičních oborech a to rostlinné výrobě,
živočišné výrobě a výrobě průmyslové. Pro podporu těchto hlavních činností provozuje
družstvo obslužné středisko mechanizace a údržby, sklady náhradních dílů a surovin a
všechny tyto aktivity jsou zastřešeny střediskem administrativy a účetnictví.
Při porovnání s republikovými statistikami výnosů plodin i užitkovosti hospodářských
zvířat družstvo opět patřilo mezi špičkové podniky. Rovněž průmyslová výroba přinesla
očekávaný efekt. Nyní konkrétní výsledky:
V rostlinné výrobě dosáhli následujících výnosů a realizačních cen:
Pšenice
65q průměrná realizační cena
400Kč
59q
380Kč
Ječmen
Kukuřice
90q
400Kč
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Řepka
40q
720Kč
Cukrovka
636q
76Kč
V chovu krav opět zvýšili výrobu mléka a to o 550 000 litrů při obdobném počtu krav
a stejném počtu zaměstnanců. Zvýšila se realizační cena na průměrných 8,14 Kč/l, což
přineslo znatelné zvýšení tržeb a zisku. Díky dobrému zdravotnímu stavu stáda a vynikajícím
reprodukčním parametrům mohli prodávat vysokobřezí jalovice, po kterých byla
vzrůstající poptávka. Investovali do nového traktoru pro krmení skotu, nového rozdružovače
balíků a do ventilačního systému ve stájích pro optimální pohodu vysokoužitkových zvířat.
Mnohem složitější situace byla v chovu prasat. Výroba vepřového masa je
celorepublikově v cenové depresi. Realizační cena se znovu propadla až na průměrných 28,83
Kč/kg živého vepře. V průběhu roku byl vypracován projekt na rekonstrukci porodny a
dochoven a nezávazně byl přihlášen do prvního kola podpůrného programu, který dává
možnost dotace 35% uznaných nákladů. Žádost byla kladně přijata. Do konce roku 2007 však
nebylo přijato rozhodnutí o této rekonstrukci.
V průmyslové výrobě bylo dosaženo dobrých výsledků v obvyklém objemu. Vyráběly
se ocelové výztuže a spojovací prvky pro OKD. Středisko vypomáhalo s opravami především
kovových součástí ostatních provozů. Pro kovovýrobu byl zakoupen nový vysokozdvižný
vozík Caterpillar, který nahradil již značně opotřebovaný vozík Balkancar.
Zvláštní kapitolou zemědělského podnikání jsou dotace. Lze je rozdělit na národní
tituly a na dotace na půdu a dobytčí jednotky. Co se týká národních dotací, tak zůstaly
v podstatě pouze na pojištění zvířat a plodin. U všech těchto dotací záleží na libovůli státu, co
uzná za vhodné poslat nebo ne.
V roce 2007 družstvo splácelo úvěr na výstavbu dojírny krav a k 31. 12. 2007 činil úvěr
5 838 077 Kč. Náklady za tento rok činily 106 654 255,23 Kč, výnosy 116 125 395,58 Kč.
Hospodářský výsledek byl + 9 471 140,35 Kč.
9. SLUŽBY A OBCHOD
Služby a obchod byly zapsány v r. 2007, letos došlo jen k některým změnám. Pizzerie na
Zámecké změnila svého majitele, Sierra bar (dříve Pěcha - Janovská ul.) byl zrušen a nový majitel
provozuje pouze ve sklepních prostorách hospodu, kterou nazval Sklípek Tesera.
Nově vzniklo kadeřnictví na ul. 1. května 294 vedle obecní kaple, v bývalém Domě služeb
na točně Hraničky poskytuje občanům Lenka Nová masáže a v bývalé cihelně provádí Pavla
Krzystková pedikůru. V průběhu roku skončil provoz autodílny Mir. Jurna na ul. B. Smetany.
10. DOPRAVA
Nejvýznamnější změnou je otevření části dálnice D 47, která zatím zrychluje dopravu z
naší obce do Polska. Opačným směrem je hotova jen do Bravantic. Větší význam bude mít po
dokončení v dalších letech.
Nejvýznamnější autobusovou linkou pro dopravu občanů Polanky do Svinova zůstává linka
č. 46, na níž vznikla zastávka pro občany Osady míru - "U Dluhoše" i v opačném směru. Tato
linka má v pracovní dny 60 - 65 spojů, v sobotu a v neděli jen 44 spoje.
Občané mohou dojet také linkou č. 59 do Ostravy - Vítkovic. Ta však byla v poslední době
silně omezena, má v pracovní dny jen 7 - 8 spojů, o víkendech pouze 3 spoje.
Z Polanky do Svinova vede také linka 76 přes Janovou. Ta má v pracovní dny 5 spojů v
každém směru, v sobotu a v neděli nejezdí. Občané Janové mohou použít i linky č. 53 a č. 64,
které jezdí do Klimkovic, rovněž i dálkové autobusy, které jezdí přes Janovou
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Občané Dolní Polanky mají dopravní spojení i některými osobními vlaky. Polankou nadále
projíždí nejmodernější rychlovlak Pendolino.
Silniční přejezd přes železniční trať na Dolní Polance je velmi frekventovaný, protože si
zde hlavně řidiči z Poruby zkracují cestu do Beskyd.
11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
V tomto roce byla dokončena rozestavěná stavba cyklotrasy a chodníku v úseku od
oderského mostu až k železniční zastávce ČD, dále byly vybudovány čekárny na autobusových
zastávkách u Husova sboru a na Skotnici. Ostravské komunikace provedly generální opravu částí
komunikací J. Šamala a H. Salichové v úseku, kde jezdí autobusy a rekonstrukci lávky přes
Polančici. Město ve spolupráci s OVAKEM začalo provádět rekonstrukci kanalizace v úseku ul.
Hraničky a A. Letenské od potoka Polančice. Obec realizovala přes prázdniny rekonstrukci
kuchyně v MŠ a dokončila rekonstrukci autobusové zastávky na Janové včetně zálivu a opravy
části přilehlého chodníku podél ul. Ostravská. V červenci byla zahájena výstavba chodníku podél
ul. H. Salichové, který propojí autobusovou zastávku pod zámkem s autobusovou zastávkou nad
kostelem. Byl opraven chodník, který vede od bývalého lázeňského domu směrem na Klimkovice
až po odbočku na ul. Malostranskou.
Na přelomu září a října proběhla oprava ul. Příměstské, která prochází osadou Přemyšov a
to v délce 1,5 km. Celá akce, která stála 2,1 mil. Kč, byla hrazena prostřednictvím Ředitelství
silnic a dálnic ze státního rozpočtu.
Na Janové, v části bývalých kasáren koncem roku začala obrovská rekonstrukce stávajícího
výchovného areálu. Nejprve byla provedena demolice zchátralých objektů a úprava terénu.
Investorem je Ministerstvo školství a stavba by měla stát přes 100 mil. korun.
6. 5. 2008 byla uvedena do provozu další etapa dálnice D 47 Bílovec - Ostrava, Rudná,
která je dlouhá 11, 6 km. Tato etapa je ze stavebního hlediska zajímavá především raženým
tunelem s délkou 1 200 m v prostoru pod Hýlovem, třemi silničními a jedním dálničním mostem.
12. DOMY A BYTY
Domů a bytů v Polance rychle přibývá. Např. ve srovnání s rokem 2001 bylo v Polance 4
224 obyvatel a 1 152 domů. V roce 2008 se zvýšil počet obyvatel na 4 603 a tím se zvýšil i počet
domů na 1 338. Z těchto údajů je jasné, jak se měnil průměrný počet členů v rodinách - např. v r.
1897 cca 8,4 a v r. 2001 jen 3,6členů.
Pro srovnání - počet obyvatel a počet domů:
Rok
1898 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Obyvatelé 1779 1952 2020 2183 2718 2940 3990 2893 3815 3792 4032 3934 4224
Domy
212 305 257 275 390 426 629 652 821 903
966 1083 1152
13. ŠKOLY
Mateřská škola, ul. Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je nadále Pavla Nevímová, ve škole pracuje 17 zaměstnanců. Školnicí je nadále
Vlasta Stiebrová. Školu navštěvovalo 118 dětí, od září 127 dětí v 6 odděleních s 9 učitelkami.
MŠ pořádala jako každoročně v únoru v Dělnickém domě maškarní ples. Od září pracovala MŠ
podle vzdělávacího programu "Kouzelné dveře do světa".
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Základní škola H. Salichové 816
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní ředitele Mgr. Šárka Sýkorová, je zde celkem
39 pracovníků, z toho 27 pedagogů včetně pracov. Školní družiny. Školu navštěvovalo 337 dětí na 1.
stupni a na 2. stupni 143 dětí. Ve školní jídelně pod vedením Jiřiny Pščolkové pracovaly 4
zaměstnankyně. Stravovalo se zde 290 strávníků, z toho 50 dospělých (učitelé i cizí strávníci).
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).
V lednu se v prostorách školy uskutečnil společenský ples.
Ve dnech 27. 1. - 1. 2. proběhly ve Zlínském kraji Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže.
Náš kraj reprezentovali tito žáci naší ZŠ: Martin Kramný (získal dvě zlaté medaile v jízdě na
snowbordu), Tereza Deingruberová, Konstantin Raduilský a Klára Vozníková.
V období 3.-9. 2. 2008 se žáci sedmých tříd a někteří zájemci z 8. a 9. tříd zúčastnili
lyžařského kurzu v Beskydech na Bílé v rekreačním středisku Keltská salaš Ebeka.
V březnu žáci úspěšně reprezentovali školu i v Olympiádě v anglickém jazyce. Lukas
Mellwig získal v okresním kole 2. místo. Petra Walderová a Gabriela Sláviková dobře obstály i v
Olympiádě v českém jazyce. V soutěži Rolnička, které se zúčastnili nejlepší recitátoři z
ostravských škol, zvítězil Sebastián Sedlár . Filip Saidl v jiné recitační soutěži vyhrál městské kolo
a postoupil do krajského kola.
Na jaře se ve spolupráci s polanskými hasiči uskutečnilo ve škole požární cvičení s
evakuací školy. Žáci byli informováni co dělat v případě ohrožení života při živelné katastrofě.
Při příležitosti Dne učitelů vedení školy zajistilo 4. 4. koncert Pěveckého sdružení
ostravských učitelek.
16. 5. se uskutečnil v areálu školu a fotbalového hřiště městský přebor v cyklistické soutěži
za účasti 120 žáků ostravských škol.
20. května proběhl 8. ročník tradičního turnaje ve volejbalu "POODŘÍ CUP"s účastí 12
družstev z ostravských škol.
Od 26. 5. do 30. 5. byli žáci l. stupně na ozdravném pobytu v RS Rališka na Horní Bečvě.
Ve spolupráci s ZŠ V Zálomu bylo 11 žáků 7.-9. tříd na osmidenním cyklisticko-vodáckém
soustředění v Jižních Čechách.
26. 6. bylo slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd, kteří se všichni dostali na obory na
středních školách, které si vybrali.
Žák Filip Saidl se stal v červnu mistrem světa v karate. Toto mistrovství světa World cup
2008 se konalo ve švédském městě Eslov. V silné konkurenci vybojoval v kategorii kata kadeti 1.
místo a byl zařazen do reprezentace České republiky a v dalších mezinárodních soutěžích již bude
bojovat za náš stát.
Ve dnech 24. 9. - 26. 9. byly navázány družební vztahy se ZŠ Prokopa Diviše ve Znojmě Příměticích, která se specializuje v oblasti sportu na volejbal.
Škola byla zařazena do mezinárodního projektu COMENIUS - partnerství škol, který bude
probíhat 2 roky a bude se týkat spolupráce se školami v Itálii, Maďarsku a Turecku. Na tento
projekt získala škola grant z Evropských strukturálních fondů ve výši 16 tisíc eur. První návštěva
se uskutečnila ve dnech 2.-6. listopadu v maďarském městě Ráckeve. Žáci reprezentovali školu,
kraj a ČR pěkným programem.
V prosinci se uskutečnil tradiční školní vánoční šachový turnaj o přeborníka školy. Z něho
bylo vybráno čtyřčlenné družstvo, které školu reprezentovalo na okresním přeboru v Porubě a
získalo zde 2. místo a postup do krajského kola.
V ZŠ se uskutečnilo setkání současných a bývalých pracovníků škol. zařízení s občany
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Polanky při příležitosti 135. výročí zřízení dvoutřídní školy v Polance. V programu vystoupil
dětský pěvecký sbor Hlahol, Polanští písničkáři a na závěr programu byl křest knihy Puls
nemocnice od polan. autora Štěpána Neuwirtha .
Základní umělecká škola je stále v přízemí staré školy na ul. 1. května 330. Výuka probíhá
kromě Polanky také na ZŠ v Krásném Poli, Třebovicích, v Porubě na ZŠ Štúra, ZŠ Bulharské,
Dětské a Bulharské.
Personální obsazení se nezměnilo. Pracuje zde 12 interních a 10 externích pedagogů. Ředitelkou
ZUŠ H. Salichové je Jitka Malíková a zástupkyní Mgr. Ludmila Ramíková.
Ve školním roce 2007/8 má ZUŠ 452 žáků, z toho v hudebním oboru 349 žáků, folklorním
tanci 26 a výtvarném oboru 77 dětí. Již třetím rokem pracuje i pobočka v Kyjovicích pod vedením
Miroslavy Rychtářové. V tomto škol. roce škola uspořádala 112 kulturních akcí.
V lednu připravili učitelé s dětmi výchovný koncert pro žáky MŠ, což bylo podnětem k
vytvoření zájmu dětí MŠ o hru na různé hudební nástroje.
Výtvarníci mají stálou výstavu na schodišti školní jídelny, v budově ZUŠ, expozici kreseb i
na panelech v kině i tématické výstavy v místní knihovně. Ve spolupráci se ZŠ mohou žáci
používat i keramickou pec v budově nové školy.
18. června v rámci Svátku hudby proběhl celoškolní program žáků v kině. Před tímto koncertem
všichni žáci uzavřeli školní rok postupovou závěrečnou zkouškou.
V sálech ZUŠ v Polance, na radnici v Krásném Poli i v Altánu v Třebovicích během roku
probíhaly třídní i školní koncerty. Bylo experimentálně započato s výukou dětí v souborech houslí,
kytarovém souboru, vznikla hudecká muzika ze šikovných žáků, kteří účinkují s folklorním
souborem Třebovjaček, vznikl i mladý swingový orchestr pod vedením p. Szerného. V těchto
kolektivních aktivitách nacházejí uplatnění i ti, kteří se neradi projevují samostatně jako sóloví
hráči.
6. 10. u příležitosti 50. výročí trvání ZUŠ proběhlo přátelské setkání pod názvem "A tak my
tady žijeme", na kterém vystoupili žáci, učitelé i hosté. Bylo vydáno nové CD nejúspěšnějších
žáků školy za posledních 5 let, Almanach a kalendář pro rok 2009 s obrázky dětí z výtvarného
oboru.
Říjen a listopad byl věnován Festivalu všech oborů (hudebního, výtvarného a tanečního),
kterého se zúčastnilo 13 ostravských ZUŠ. Na něm se představili nejlepší žáci těchto škol.
Výtvarný obor pod vedením Mgr. Zdeňka Kuse uspořádal výstavu dětských prací v DK Ostrava. V
listopadu se konal v sále ZUŠ Výchovný koncert pro žáky a rodiče Přípravné hudební výchovy.
Součástí různých vystoupení dětí je i Vítání občánků na polanské radnici a kulturní programy pro
vernisáže v místní knihovně. V prosinci se uskutečnila v Husově sboru Rybova mše, ve které byli
zapojeni kromě učitelů ZUŠ také Pěvecký sbor Martinů z Třince a dva sólisté z ostravské opery
Peter Svetlík a Alexandr Podolchov.
Bývalá žákyně ZUŠ Kristýna Dluhošová (flétna a tanec) je členkou Tanečního klubu Katlen
Ostrava se sídlem v Martinově, který získal v květnu v taneční kategorii "show dance" titul
Mistryně Evropy v chorvatské Poreči.
14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
K neodmyslitelné součásti kulturního a vzdělávacího vyžití v naší obci patří i místní
knihovna, která je pobočkou knihovny města Ostravy. Je stále na Janovské ulici č. 333, vedoucí je
Marta Malchárková, vedoucí spojených poboček je Jana Synková. Základní fond knihovny tvoří
10 228 titulů všech žánrů. Počet čtenářů má vzrůstající tendenci, hlavně vzrůstá návštěvnost dětí.
Knihovna má v současné době celkem 536 stálých čtenářů, z toho 203 dětí a v r. 2008 ji navštívilo
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6 020 osob, z toho 2 424 dětí. Dohromady si vypůjčili 26 937 knih. V knihovně je umístěn i
veřejný internet, který využilo 427 čtenářů. Knihovna kromě těchto činností vyvíjela i jiné aktivity
jako např. 7 výstav, množství různých besed, výtvarné dílny a jiné. Těchto akcí se zúčastnilo
celkem 1 503 osob.
Knihovna dostává každoročně od místního úřadu částku 10 000 Kč na nákup nových knih a
2 000 Kč na akce určené pro nejmenší čtenáře.
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. Od 1.
března 2008 se filmy promítají jednou týdně pod hlavičkou soukromého podnikatele Jiřího
Adamce ve spolupráci se Zdeňkem Vavrošem, který se v promítání filmů střídá se svým synem
Janem Vavrošem.
Filmová představení jsou v úterý a někdy ve čtvrtek. V roce 2008 se uskutečnilo 16 filmových
představení pod provozováním Městského úřadu a 41 představení pod vedením soukromých
provozovatelů. Návštěva byla 1 831diváků.
Mimo běžné promítání proběhly v kině ještě tyto akce: 5 x zasedání zastupitelstva, 1x koncert
ZUŠ, 3x koncerty dech. hudby, besídka MŠ Polanka, 2x výstavky prací a činnosti ZUŠ,
volby, koncert skupiny Nezmaři, koncert Žalmana Lohonky, Maďarský big-bend, setkání
bývalých polanských ochotníků, Divadelní improvizace a samozřejmě běžné zkoušky a
generální zkoušky před vystoupeními ZUŠ, MŠ i dechovky. Zájemci si mohou sál pronajmout
za cenu 250 Kč za hodinu.
Spolková a zájmová činnost
Dechová hudba z Polanky
Na činnosti dechové hudby se letos podílelo průběžně po celý rok 29 členů, příležitostně i
další. Hudbu vede nadále kapelník Jiří Adamec, zástupce Jiří Němec a umělecký vedoucí
Jaroslav Král. Hudba zkouší a své hudební pořady uvádí v sále kina. Nejvíce členů je z Polanky
(17), dále ze Svinova (6), z Klimkovic (3), z Poruby, Vítkovic a Staré Bělé ( po jednom).
Dechová hudba připravila i letos 3 hudební pořady (koncerty) s velkou účastí publika v
kině a jeden promenádní krmášový koncert. Také hrála např. májový budíček v oblasti Zámecké,
vystupovala s mažoretkami Krokodýl v Hranicích na Moravě, na pouti ve Svinově, na Dětském
dnu v Nových Sedlicích na Opavsku, tamtéž hrála v předvánoční době koledy, při odhalení
pomníku T. G. Masaryka před radnicí v Polance, při interních oslavách a též při setkání
divadelních ochotníků v kině. Nejčastější účinkování dechové hudby je však při pohřbech nejen
v místě, ale hlavně v širokém okolí ve spolupráci s Pohřebním ústavem Charitas z Nové Bělé.
Velmi často hrála v obci Stará Bělá, dále v Paskově, Vratimově, v Řepištích, v Ostravě-Zábřehu,
Hrabové, Václavovicích, Třebovicích, Krmelíně, Svinově, Hrabůvce, Krásném Poli, ve Vřesině,
v Šenově, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v dalších 9 obcích. Dechová hudba hrála letos celkem na
137 pohřbech.
Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ vystupoval příležitostně po celý
rok. Kromě toho vznikl i menší swingový orchestr mladších žáků ZUŠ, který vytvořil rovněž učitel
Jindřich Czerný.
Kapela Beatless
Tato zavedená a sehraná kapela, složená z hudebníků s hudebním vzděláním oslavila 6 let
svého trvání. Neustále vylepšují aparaturu a rozšiřují repertoár. Kapelu vedou Ing. Milan Vyležík a
jeho syn Milan - oba z Polanky.
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Koncertovali v různých místech MS kraje, např. KD Bruntál, Lázně Teplice n.Bečvou,
Štramberk, Karviná, Lázně Velké Losiny, Frýdlant, Šilheřovice, Lázně Klimkovice, KD
Postřelmov atd.
Hrají repertoár skupiny The Beatles - hudbu pro všechny generace. Jejich zvláštností je, že
jsou jediná kapela v ČR, jejíž frontmankami jsou dívky - sestry Hruzíkovy. Instrumentální i
vokální úroveň jejich koncertů jsou srovnatelné s nejlepšími českými Beatles Revivaly a setkávají
se s nadšeným ohlasem obecenstva širokého věkového rozmezí.
Amatérská skupina Paradox
Počet členů skupiny se nezměnil, takže hraje šest stálých členů a jeden host.
Složení a nástroje: Jiří Kubica
-zpěv, kytara, foukací harmoniky
Josef David
-zpěv, housle
Martin Ulmann
-klávesové nástroje, zpěv
Ondřej Peterek
-sólová kytara
Víťa Neuvirt
-basová kytara
Vladislav Stareček
-sólová trubka
Pavel Píďa j.h.
-bicí nástroje
Kromě pravidelných zkoušek vystupovali na 4 společenských plesech a večírcích, Dětském dni a v
tomtéž dni hráli na večeru pro účastníky házenkářského turnaje Polanka cup, dále na krmášové a
také Mikulášské zábavě.
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 2x.
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. Ke všem těmto vystoupením měli asi 40 zkoušek, hlavně k nácviku nového programu.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
SDH v Polance je jedním z 34 sborů v okrese Ostrava a má 107 členů. Starostou SDH je Milan
Cindler, velitelem zásahové jednotky je Stanislav Výtisk. V letošním roce slavili 115 let svého
trvání. Oslavy proběhly 9. - 11. 5. V předvečer oslav byla předána do užívání nová garážová vrata
v hasičské zbrojnici, v pátek zde proběhl Den otevřených dveří, v sobotu byla hasičská soutěž
okrsku na házenkářském hřišti, které se zúčastnilo 9 družstev z okrsku a také soutěžní družstvo ze
Zliechova. Večer se uskutečnila slavnostní valná hromada, na které byla zástupcem Ústředí hasičů
ČMS Ing. Leo Kuběnou předána stuha k historickému praporu III. stupně jako ocenění práce SDH.
Po ní byla taneční zábava s ohňostrojem. V neděli byla připravena na hřišti u Dělnického domu
ukázka současné nejmodernější požární techniky a ukázky z činnosti mladých hasičů, námětové
cvičení celého okrsku spolu s Hasičským záchranným sborem z Ostravy a ukázky ze zásahové
činnosti hasičů, např. záchrana osob ze střechy budovy, vyprošťování osoby z havarovaného
vozidla a jiné. Do cvičení bylo zapojeno 14 hasičských vozidel. Voda byla dopravována
hadicovým vedením až z Polančice ze vzdálenosti 580 metrů. Kromě toho byl odpoledne připraven
bohatý program pro děti i dospělé.
Po celou dobu trvání patří SDH mezi nejaktivnější organizace v obci. Každoročně pořádá
nejrůznější kulturní akce, mezi které patří hasičský ples, společenské večírky, zahradní slavnosti,
lyžařské a poznávací zájezdy, atd. Soutěžní družstvo SDH se pravidelně zúčastňuje pohárových
soutěží v požárním sportu. Výjezdová jednotka (JPO III) patří k nejaktivnějším v Ostravě a je
mimo jiné určena i k zásahům v dálničním tunelu v Klimkovicích.
V polovině února se hasiči profesionálně zhostili velmi náročného pokácení lípy u
Frankovy kaple, která působila značné škody na této budově.
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Český svaz chovatelů, základní organizace
V ZO ČSCH pracovalo 27 členů a 1 mladý chovatel a svoji činnost realizovali nadále v
chovatelském areálu naproti restaurace U Dluhošů. Výbor ZO pracoval v tomto složení:
předseda Jaroslav Fukala, místopředseda a pokladník Ing. Miloš Sýkora, jednatel Václav Andla,
hospodář Milan Polášek a Ladislav Sladký, vedoucí odboru králíků Jiří Grepl, vedoucí odboru
holubů Jaroslav Fukala, vedoucí odboru drůbeže Jarmila Faltysová, vedoucí odboru okrasného
ptactva
Antonín
Rodisch.
V kontrolní a revizní komisi pracovali: Ing. Luděk Kopřiva, Ladislav Sladký a Václav Urbánek.
Mezi významné akce roku 2008 patřily společenský večírek společně se ZO ČZS 24.1.,
stolní hodnocení s prodejem králíků12.4., tradiční Krmášová výstava 26.-27.7., stolní hodnocení
králíků 25.10., účast na místní a okresní výstavě
a stolní hodnocení králíků 25.10.
Průběžně se všichni členové dle možnosti vzhledem k věku podílejí na údržbě areálu a
organizačním zajištění všech akcí.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace
V posledních letech se již mnoho zahrádkářů zaměřuje spíše na okrasnou zahradu a
kvetoucí okna. ČZS má 65 členů, předsedkyní je Šárka Struhalová, jednatelkou Alena Hurníková,
pokladníkem Božena Kropáčková a dalšími členy výboru jsou Jana Lokajová, Bohuslava Sojková,
Anna Holubová, Jarka Chocholatá, Jaroslav Šolc a Bronislava Šolcová. Revizoři jsou Jar.
Přistoupilová a Jar. Planka.
V lednu již po páté uspořádali společenský večírek s chovateli z Polanky, který vlastně
navázal na oblíbené plesy v květech. ČZS dvakrát ročně pořádá zájezdy se zaměřením na
zahradničení. Na jaře byl zájezd do Olomouce na Flóru a na podzim se uskutečnil zájezd do Nošovic
s exkurzí v pivovaru a do Kunína. 20.-21. 9. v sále ZUŠ proběhla podzimní výstava ovoce, zeleniny
a květin. Na této výstavě byl uspořádán také Polanský ČUČOKOŠT, na kterém se koštovala domácí
vína, vyrobená z jakéhokoliv ovoce.
Myslivecké sdružení
Má 18 členů, předsedou je Ing. Jiří Kavala, jednatelem Aleš Neuwirth, hospodářem Štěpán
Neuwirth. Starají se o myslivecký revír jako v předcházejících letech. V lednu uspořádali
myslivecký večírek v Dělnickém domě.
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, kmen dospělých má 5 členů, vedoucí Ladislav Pietruszka.
Některé akce v roce 2008:
středisková výprava ADOVARAZ na Čeladné, Maškarní ples pro vlčata a světlušky v Porubě,
Chlapecká výprava na Starý Jičín, Dívčí výprava na Hukvaldy, Polanský závod světlušek a vlčat,
Závod světlušek a vlčat v Porubě, Ivančena, sraz oddílů v Heřmánkách - Luďkův memoriál,
Krajské kolo závodu světlušek a vlčat v Albrechtičkách. Vyvrcholením skautského roku byl tábor
ve Vlčovicích u Kopřivnice, kterého se zúčastnilo 37 osob, z toho 29 dětí po dobu více než 14 dnů
- měl název Cesta kolem světa za 80 dní. Dalšími akcemi byla akce pro veřejnost - Olympijské
hry, dále výprava Sv+Vl na zámek Raduň, výprava Sk+Sky na Sovinec a Rešovské vodopády, RR
výprava "Jeseníky", výprava do Jižních Čech - skauti/skautky, seminář na Hukvaldech a ples,
výprava na Radhošť (SV+VL) a pečení vánočního cukroví s dětmi z dětského domova v polanské
škole.
Český červený kříž, místní skupina
Předsedou je nadále Miroslav Berger, na jaře proběhla výr. člen. schůze se zdravotní
přednáškou Marie Krejčí. Na této schůzi byl zvolen nový výbor ve složení: jednatelkou je Marie
Bergrová, pokladnicí Věra Tomášková a dalšími členkami výboru jsou Alice Gamonová, Marie
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Kubicová, Blažena Králová, Marie Neuvirthová a Renata Petrušková. Revizoři jsou Miluše
Böhmová a Libuše Bronczková. Tato skupina ČČK má 120 členů s vysokým věkovým průměrem.
Český rybářský svaz, místní organizace
Má stále 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 květnu
uspořádali na strouze tradiční rybářské závody.
Základní kynologický kroužek
se schází každou neděli dopoledne na cvičišti na Skotnici, kde se provádí výcvik psů.
Předsedou je Miroslav Kotásek a hospodářem Petr Friedel. Výcviku se zúčastňuje okolo 32 členů.
15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Jednota měla k 31. 12. 2008 350 členů, z toho 182 mladých do 18 let, 168 dospělých.
Jednotu řídí sedmičlenný výbor, předsedou je Ing. Jaromír Friedel (*1959), místopředsedové - Ing.
Jiří Malík a Bohuslava Sojková. Jednota zahrnuje oddíl házené - 181 členů, předsedou je Pavel
Bochnia, volejbalu - 114 členů - předsedou je Zdenka Siročáková, oddíl Asociace Sport pro
všechny (ASPV) - 42 členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková, dále menší oddíl turistika - 21
členů.
V tomto roce na základě pověření valné hromady DTJ bylo zahájeno jednání s Úřadem
městského obvodu v Polance o možnostech, které by vedly k provedení rekonstrukce chátrající
budovy Dělnického domu tak, aby tento objekt mohl dále sloužit kulturní, společenské a sportovní
činnosti občanů Polanky.
Oddíl házené
Má 181 členů, předsedou je i nadále Pavel Bochnia. Družstvo mužů hrálo 2. ligu, družstvo
dorostenců postoupilo také do 2. ligy a nově vzniklo "B" družstvo dorostenců. Takže má oddíl dvě
družstva mužů, dvě dorostenců, jedno mladších žáků a dvě družstva minižáků. Házená
organizovala stejné akce jako v roce 2007. 7 družstev reprezentujících házenkářský oddíl odehrálo
v průběhu 3 měsíců přes 80 mistrovských utkání. Jediná změna proti roku 2007 je v tom, že
mládežnická družstva nebyla jako loni na mezinárodním turnaji na Slovensku, ale v Itálii
(Teramo).
Oddíl volejbalu
Má stále jako loni 114 členů, změna nastala v osobě předsedy oddílu. Tuto funkci po Petru
Kučinském převzala Zdenka Siročáková.
Činnost oddílu volejbalu a házené se uskutečňuje ve sportovní hale na ul. H. Salichové.
Hráči se jako loni zúčastnili městských i oblastních přeborů. Pouze družstvo juniorů nehrálo
kvalifikaci o postup do první ligy. Tradičně se odehrály dva turnaje - jeden v létě a jeden v zimě.
DTJ - oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV), smíšený oddíl pro muže i ženy
Má 42 členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková. Cvičí jednou týdně v Dělnickém domě, v
době plesů cvičí v sokolovně.
Organizovali dva turistické zájezdy - na jaře na Třeštík a na podzim do Zlatých Hor. Byli
spoluorganizátory plesu zahrádkářů, zúčastňovali se bowlingových turnajů organizovaných
městem, v červenci a v srpnu místo cvičení jezdili jednou týdně na výlety na kolech. Uspořádali
předsilvestrovský pochod do Košatky.
Objekt Dělnického domu, postavený v r. 1930 je na konci své životnosti. Valná hromada
konstatovala, že není v jejich silách zajistit finanční prostředky na provedení opravy této stavby.
Navrhla proto úřadu její bezúplatné převedení na obec, která má větší možnosti k vyřešení této
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situace. Rada i zastupitelstvo o tomto návrhu opakovaně jednaly, protože Polanka potřebuje sál
i venkovní plochu pro konání společenských a kulturních akcí. Probíhá proto jednání se
zástupci města o možnosti poskytnutí finanční podpory na rekonstrukci tohoto areálu.
Tělocvičná jednota Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou působí v areálu sokolovny na Sokolské louce, má
k 1.1.2008 celkem 184 členů. Z toho 68 členů do 18 let a 108 členů do 60 let, 76 členů nad 60
let. Starostou TJ Sokol je Zdeněk Bílý, místostarostou Luděk Dluhoš, hospodářem je po úmrtí
R. Veverky v dubnu 2007 Dana Skybová z Klimkovic. Náčelnicí je Miroslava Tomášková.
Valná hromada se konala 6. 3. 2008.
Pravidelná cvičení v sokolovně : cvičení žáků (1.-5. roč.) -Vilišová, rodiče a děti - Valíková,
zdravotní cvičení - Kupčíková, kalanetika - Gebauerová, aerobik overball , dance, step, body
form – Pavlicová a I. 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: 29.3. 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, tentokrát bylo pálení s živou hudbou a s ohňostrojem na závěr. Zúčastnilo se asi
200 lidí. Z další činnosti: 23.9. byla drakiáda s ukázkou modelů leteckých modelářů,
zúčastnilo se asi 250 lidí, smažení vaječiny na Sokolské louce (setkání Staré gardy),
florbalový turnaj Polanecká hůl, turnaj ve stolním tenise O starostovu pálku atd. V tomto roce
pokračovalo pro děti bruslení na kolečkových bruslích pod vedením I. Vilišové. U sokolovny
byly dokončeny terénní úpravy prostranství kolem sokolovny - zámková dlažba, trávník na
škvárovém hřišti a příjezdová komunikace, oprava „boudy“ a zrušení dřevěných staveb –
(kolárna a sklad stavebního nářadí), natřena veškerá okna a došlo k výměně vchodových dveří.
Byla pokácena lípa, dřevo naštípáno a nachystáno pro akce Sokola. Avšak veškeré dřevo
někdo, pravděpodobně z blízkého okolí ukradl.
Leteckomodelářský oddíl TJ Sokol
Celý rok 2008 byl znepříjemněn neoprávněnou stížností zdejšího mysliveckého sdružení,
které podalo na tento oddíl stížnost na odbor životního prostředí MO. Po zamítnutí se odvolali
na krajský odbor ŽP, tento po několika jednáních stížnost definitivně zamítl.
Přesto uspořádali 2 plánované celostátní soutěže v kat. RCEJ (elektrokluzáků), ve kterých
byla maximální účast, kterou umožňuje kapacita jejich letištního plácku. Opět se sjeli
modeláři z celé republiky. Na čl. schůzi byl předsedou zvolen Tomáš Kanclíř. Členská
základna má 35 osob, oddíl pracuje už 34 let, využívá a udržuje letištní plochu a zúčastňuje se
akcí pořádaných spřátelenými kluby. Soutěžní tým objížděl všechny soutěže elektrokluzáků.
Tělovýchovná jednota Polanka
na rozdíl od Tělocvičné jednoty Sokol (viz výše) je pozůstatkem sjednocené tělovýchovy v
Polance, která působila do roku 1989 pod hlavičkou Sokol. Mají asi kolem 100 členů. 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, která má 41 členů je Jan Prokop (ul. Za Humny), jednatelem Alois
Neisar. Protože jednota nemá vlastní tělocvičnu, koná vycházkové akce do okolí Polanky, např.
vyjížďku na kolech, kuželkářské odpoledne, smažení vaječiny na farské zahradě, putování
Poodřím (župní akce v červnu s velkým počtem účastníků), Orelskou pouť na Svatý Hostýn (autobusový zájezd).
Společně s KDU ČSL uspořádali ples, dále Mikulášskou nadílku (Stará Bělá - divadlo
pro děti s nadílkou), oslavu Dne matek (tradiční setkání s kulturním vystoupením účastníků).
Organizovali také sběr železného šrotu se slušným finančním přínosem.
Fotbalový klub SK Polanka
Výbor fotbalového klubu má sedm členů. Stále je předsedou Ing. Jiří Němec, místopřed.
jsou 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. Jejich výše dosáhla přibližně
900.000,- Kč. Závazky se k dnešnímu dni podařilo snížit téměř na 60.000,- Kč. Mládež od
loňského podzimu zahrnuje družstva benjamínků, žáků a dorostu. Není dostatek dětí, proto museli
krajskou soutěž opustit a v r. 2007 hráli městskou soutěž, kterou vyhráli a pro sezonu 2008/2009
postoupili do městské soutěže. Na krajské soutěže žáků bylo nutno dát dohromady družstva
mladších a starších žáků. Trenéry jsou Radek Gattnar a Petr Hodoň. Žáci přes zimní přestávku
a
zúčastnili
se
i
několika
halových
turnajů.
trénovali
v
tělocvičně
Dorost (20 hráčů) pod vedením trenérů Ivo Klimka a Kamila Tomáška vyhrál městský přebor.
V probíhající soutěží 2008/2009 vede krajskou soutěž a má velkou šanci 1. místo uhájit. Vedoucím
mužstva dorostu je Zdeněk Štěpán. Registrovaných členů mládeže do 18 let k 31. 12. 2008 bylo
81. Mužstvo mužů hrálo krajskou soutěž 1. B třídy, skládá se přibližně z 22 členů, především
Polančanů. Trenérem byl Lubomír Adler, od ledna 2009 odejde pracovat jako asistent k mužstvu
mužů Frýdku-Místku. Nahrazuje ho Tomáš Černín z Bílovce.
13. 6. 2008 se konalo na hřišti utkání k 30 letům trvání rekreační kopané v Polance, kterého
se zúčastnilo aktivně 32 hráčů. Po utkání proběhl slavnostní večer za účasti všech hráčů.
Sportovní hala
Sportovní hala v Polance byla využívána průběžně po celý rok 2008. Halu využívala ZŠ
Heleny Salichové k výuce tělesné výchovy a při organizováni dalších sportovních akcí - celkem
734,5 hod. Odpolední, večerní a víkendové hodiny byly přednostně poskytnuty sportovním
organizacím, které mají sídlo v našem městském obvodu, a které zajišťují výkonnostní sport
(Dělnická tělocvičná jednota, TJ Sokol Polanka a FK SK Polanka) - celkem 1329 hodin. Zbývající
volné hodiny pak využívají ostatní zájemci - 850,5 hod. Sportovní plocha tedy byla v r. 2008
využita celkem 2914 hodin.
I v roce 2008 plnila sportovní hala své poslání, pro které byla vybudována. Zajišťuje
kvalitní podmínky pro výuku těl. výchovy pro ZŠ Heleny Salichové, umožňuje sportovním
organizacím v Polance výkon jejich činnosti a poskytuje prostor pro sportovní aktivity občanům
naší obce i okolí.
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 Libuší Krawczykovou
MUDr. Sylva Klegová - dětská lékařka se zdrav. sestrou Jarmilou Kavalovou
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MUDr. Zdeněk Baran - zubní lékař MUDr. Jiří Šalek - stomatolog
MUDr. Marek Baran - zubní lékař ( od dubna 2008 )
zubní hygienistka - Jana Moravcová nastoupila koncem roku
zdrav. sestry Renata Petrušková a Denisa Wegrzynová, koncem roku přibyla Dana Juchelková
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 Hanou Pospíšilovou od 1. 8. 2007
MUDr. Eva Pröschlová - zubní lékařka se zdrav. sestrou Janou Schenkovou
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Agendu nezaměstnaných, zdravotně postižených a nesvéprávných občanů zajišťuje na naší
radnici Hana Šimůnková. Na tomto úseku bylo vydáno celkem 77 správních rozhodnutí.
V r. 2008 bylo vyplaceno na sociálních dávkách v našem městském obvodě 713 628 Kč. Z toho
494 778 Kč činil příspěvek na živobytí, 213 850 Kč doplatek na bydlení, 5 000 Kč na mimořádnou
okamžitou pomoc.
Od ledna 2008 byl zrušen příspěvek při používání kompenzačních pomůcek pro zdravotně
postižené občany a vyplácí se všechny dávky dle nového systému dávek hmotné nouze. K výrazné
změně došlo v tom, že každé osobě mohou být vypláceny dvě dávky hmotné nouze – příspěvek na
živobytí a zvlášť doplatek na bydlení.
Agendu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, péče o rodinu a dětí včetně sociálních
dávek vede Bc.Markéta Třešňáková DiS. Jako opatrovník nezletilých dětí se uvedená pracovnice
zúčastnila 26 soudních jednání. V průběhu roku 2008 bylo nově založeno 22 opatrovnických spisů
rodin s dětmi. Ve dvou případech byl stanoven nad rodinami soudní dohled, který je pravidelně
kontrolován pracovnicí v místě bydliště (2 rodiny). Pravidelně (1x za tři měsíce) jsou také
navštěvovány rodiny, kdy dítě bylo svěřeno do výchovy jiné osoby než rodiče (2 rodiny).
M. Třešňáková vykonává také funkci kurátora pro mládež – v roce 2008 bylo řešeno na
tomto úseku 8 případů /děti a mládež do 18 let/ s výchovnými a jinými problémy (záškoláctví,
zneužívání omamných látek, útěky z domova, neshody s rodiči). Ve dvou případech se jednalo o
problémy související s pácháním trestné činností mladistvých osob, kdy v rámci policejního šetření
se M. Třešňáková zúčastnila výslechů a soudních jednání. Na úseku agendy přestupků bylo nově
zaevidováno a řešeno M. Třešňákovou 40 přestupků. Nejčastěji byly řešeny přestupky proti
majetku (v 21 případech) a dále přestupky proti občanskému soužití (v 8 případech).
V tomto roce začala na úřadě fungovat agenda CZECH POINT, která je občany denně
využívána. Je to zkratka Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu. V
praxi to znamená, že na počkání občan získá výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí,
výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku. Občané platí za první stranu
100 Kč a další strany stojí již 50 Kč.
Tradičně se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Charita Ostrava a Charita sv.
Alexandra ve spolupráci s Dobrovolnou charitou Brušperk. Celkem se v ostravském regionu
vybralo 1 082 694,50 Kč, z toho v Polance 19 622, 50 Kč. Prostředky letošní sbírky jsou určeny na
provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, na sociální pomoc pro lidi v krizové
situaci, na rozvoj chráněných dílen a na humanitární aktivity Charity sv. Alexandra.
V březnu tohoto roku byla znovu otevřena lékárna v přízemí budovy bývalého lázeňského
domu. Je v provozu denně dopoledne, jen ve čtvrtek odpoledne.
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18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
V Polance už řadu let působí dvě náboženské obce.
Církev římskokatolická v kostele sv. Anny, který je od r. 1998 kulturní památkou.
Duchovním správcem je P. Zdeněk Pluhař. Pravidelné náboženské obřady (mše svaté) se
konají každou neděli v 9:10 hod. v kostele, v ostatních dnech pak denně večer v 17:45 hod. Kvůli
chladnému počasí jsou tyto obřady - od listopadu do velikonoc - na faře, kde je pro tyto účely
vysvěcená kaplička (jedna větší místnost). V době církevních svátků (Velikonoce, Vánoce) jsou
bohoslužby slavnostnější, např. "půlnoční mše" byla letos 24. prosince ve 22 hodin s provedením
vánoční mše Ant. Hradila s účastí věřících i ostatních občanů (plný kostel). Mši nacvičil a provedl
pěvecký sbor při chrámu sv. Anny pod vedením Marie Krejčí, na varhany hrál Pavel Král. Mše
byla provedena i na vánočním koncertě v tomtéž kostele 27. prosince. Stálou varhanicí je Marie
Krejčí. V letošním roce se v kostele konalo 6 pohřbů a 1 církevní sňatek.
Církev Československá husitská (CČSH) působí v Husově sboru (na křižovatce ul. l.
května a K Vydralinám). Farářem je od roku 2005 Mgr. Tomáš Chytil ze Svinova. Pravidelné
bohoslužby se v Husově sboru konaly každou neděli v 8.30 hod. Pohřby s knězem CČSH se letos
konaly dva, oba z obřadní síně, z Husova sboru žádný. Jeden pohřeb občana Polanky se konal v
Husově sboru v Ostravě - Zábřehu.
Varhaníkem v Husově sboru je Pavel Král. Před Vánocemi (18. prosince) zde konala
Vánoční koncert Základní umělecká škola s provedením České mše vánoční J. J. Ryby s
Pěveckým sborem Martinů z Třince a sólisty z ostravské opery.
V letošním roce byla vybudována brána, která uzavřela průchod v živém plotu na pozemek
sboru. Zdeněk Bílý vybudoval trvalý bezbariérový přístup do bočního vchodu sboru. V neděli 23.
11. navštívil sbor nejvyšší představitel církve Československé husitské - patriarcha ThDr. Tomáš
Butta. Byla to historicky první návštěva patriarchy v polanském sboru. Slavnostní bohoslužbu
spolu s ThDr. Buttou sloužili vikář ostravského vikariátu ThMgr. František Rauscher a místní farář
Mgr. Tomáš Chytil. Nevšední atmosféra v tomto sboru byla umocněna tóny Vejvanovského
serenády pro dvě trubky a křtem malého Dominika Hrušky.
19 . VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Městská policie Ostrava započala v roce 2008 se změnami ve výkonu služby. Při plnění
úkolů se strážníci více zaměřují na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. To se
odráží i na klesajícím počtu přestupkových jednání řešených uložením pokuty či oznámením
příslušnému správnímu orgánu.
Na území městského obvodu Polanka nad Odrou bylo v roce 2008 řešeno celkem 453 přestupků.
V rámci preventivní činnosti byla na území městského obvodu provedena měření
dodržování nejvyšší dovolené rychlosti preventivním radarem. Těchto měření bylo realizováno
celkem 5. Měřeným úsekem v dané době projelo celkem 1 094 vozidel, z nichž 23,4 %, tj. 256
řidičů nedodrželo stanovenou nejvyšší dovolenou rychlost.
Preventivní aktivity byly rovněž zaměřeny na děti a mládež. Pro žáky základních škol a děti
mateřských škol bylo uspořádáno 19 besed, tematicky zaměřených na naučení se základním
bezpečnostním návykům, základní postupy při poskytnutí pomoci atd.
Při výkonu služby je strážníky prováděn i sběr nebezpečného odpadu, kterým jsou použité
injekční stříkačky a jehly. V loňském roce jich byly na území obvodu nalezeny a odstraněny 4
kusy.
Na území obvodu byly městskou policií rovněž prováděny odchyty zvířat, které svým
pohybem ohrožovaly účastníky silničního provozu. Provedeno bylo celkem 24 odchytů, z toho šlo
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o 20 psů a 4 jiná zvířata.
Od 1. 4. 2008 je provozována bezplatná telefonní linka tzv. Zelená linka Městské policie
Ostrava. Od počátku spuštění tohoto projektu do konce roku se na operátorky Zelené linky obrátilo
celkem 19 občanů tohoto městského obvodu. Byla to upozornění na sjízdnost komunikací,
schůdnost chodníků, nefunkční veřejné osvětlení, neupravená veřejná zeleň, poškozené a chybějící
dopravní značení, pobíhající zvířata, atd.
Mezi zajímavosti v obvodu patří: zadržení řidiče, který byl účastníkem dopravní nehody a z místa
ujel, zadržení občana, který kradl na hřbitově 2 túje, zadržení vulgárně a agresívně se chovajícího
podnapilého muže na točně autobusu, odhalení 14tiletého chlapce, který poškodil fasádu kapličky,
vyprošťování čápů, kteří se nemohli dostat z hnízda, odchyt zraněné labutě a převezení do stanice
v Bartošovicích, zadržení policií hledaného muže, asistence u havarovaného vozidla, jehož řidič
byl podnapilý (při této nehodě došlo k poškození několika plotů a dopravního značení).
Od července tohoto roku byl v našem obvodu zřízen "okrskář" Policie České republiky.
Jedná se o pprap. Jana Němce, který je motorizován a každé pondělí od 11 hodin se pohybuje v
našem rajónu. Od 15 - 17 hodin téhož dne je přítomen v kanceláři naší radnice, aby si mohli
občané vyřídit své problémy, týkající se působnosti PČR. Jedná se zejména o záležitosti nad rámec
služebních povinností městské policie, která řeší hlavně občanské přestupky a dodržování
veřejného pořádku. Do kompetence PČR patří především trestní záležitosti, např. toxikománie,
sprejerství, domácí násilí, dopravní přestupky a jiné.
20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Sběrný dvůr komunálního odpadu je od r. 2007 nadále v provozu v areálu Družstva
vlastníků. Je otevřen dva dny v týdnu a v sobotu. Je určen k bezplatnému ukládání veškerého
komunálního odpadu z domácností, nikoliv odpadů, pocházejících z podnikatelské činnosti. Již
řadu let se v obci dvakrát ročně - na jaře a na podzim organizuje sběr a odvoz velkoobjemového
odpadu z domácností na deseti vybraných místech Polanky. V důsledku zdražení poplatků za plyn
a elektřinu přistupují někteří občané k vytápění domácností pevnými palivy, čímž zhoršují životní
prostředí.
21. POČASÍ
Letos byla mírná zima a málo sněhu, předjaří začalo už 23. února. Evropou i naší republikou
se přehnala vichřice Emma (1. a 2. 3.), také v Polance byl silný vítr.
V lednu byly nejnižší teploty 3. a 4. (-7 až -12 stupňů C). Sněhová pokrývka byla jen kolem
3 cm a zmizela 12. ledna. Od poloviny ledna byly denní teploty už nad nulou. V noci 26. ledna byl
silný vítr. Do 17. 2. byly ještě ranní mrazíky (až -10 st. C) beze sněhu. Oteplení přišlo 23. a 24.
února, kdy bylo ve dne až 18 stupňů C. 1. března byl po celý den silný vítr - v Evropě vichřice
Emma. Sníh zmizel 7. března. 13. března byl opět silný vítr s proměnlivým počasím. 24. a 25. se
opět objevil sníh, oteplení nastalo 28. března. Koncem dubna přesáhly denní teploty 20 stupňů C.
18. - 21. května byly deštivé dny. 1., 8., 11. a 17. června bylo deštivo, koncem června dosáhla
teplota až 30 stupňů C. V červenci bylo slunečné počasí, 12. 7. byl velký liják, rovněž i 24. a 25.7.
Přívalové deště způsobily na ul. Nábřežní kalamitu, připomínající zátopy v r. 1997. Hlavním
zdrojem vod, které se rozlévají po celé ulici a které již pak naplněná Polančice není schopná
pojmout je bezejmenný potok pramenící ve vedlejších Klimkovicích v oblasti Václavovic. Ten ústí
do Polančice a po cestě nabírá obrovské množství vody z polí. Konec července a začátek srpna
byly téměř tropické teploty. 16. 8. se ochladilo (15 stupňů C). Od 18. 8. začaly zase letní teploty až
do 12. 9. Pak nastalo mírné ochlazení, které trvalo až do konce října. (30. 10. bylo odpoledne 20
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Ochlazení nastalo od 17. 11. První mráz byl 18. 11. (-6 st. C.) a 21. 11. sněhová vánice s bouřkou.
Třícentimetrová vrstva sněhu se udržela do 28. 11. Ranní mrazíky byly i v prosinci, ale beze
sněhu. Sníh s deštěm přišel 19. 12., 20. 12. ležel poprašek sněhu, 25. 12. sněžilo a sníh se udržel do
konce roku. Konec prosince byl mrazivější (ráno až - 9 st. C).
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
3 .-10. 1.
11. 1.
14. 1.
15.-16.
18. 1.
25. 1.
25. 1.
1. 2.
9. 2.
28. 2.
1. 3.
1. 3.
10. 3.
25.-27.3.
27. 3.
29. 3.
4. 4.
4. 4.
5. 4.

Tříkrálová sbírka
III. společenský ples - ZŠ, MŠ a ZUŠ
Výroční schůze Dechové hudby z Polanky
1. Zápis dětí do 1. třídy
Společenský večírek Svazu chovatelů a Svazu zahrádkářů
Ukradena hlaveň děla na Janové
Obecní ples u Dluhosů
Ples sportovců v Děln. domě
Dětský maškarní ples - MŠ
Výr. schůze ČČK
Vichřice Emma
Znovuotevření lékárny v lázeň. domě
Zápis dětí do MŠ
Přistaveny kontejnery na velkoobjemový komunální odpad pocházející z domácností
8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka n. O.
Putování krajem sněženek - Sokol
Maďarský big-band
Koncert Pěvec. sdruž. ostrav. učitelek v ZŠ Polanka
Představení "Je to zvláštní aneb cesta bohatého mladíka za Kristem " - Husův sbor - děti
a mládež z římsko katolické farnosti ve Svinově
9. 4.
Koncert folkové skupiny Nezmaři v sále kina
10. 4.
Výr. schůze Zahrádkářů s besedou k obecní kronice
11. 4.
Srážka dvou tramvají u Vřesiny
12. 4.
Prodejní výstava králíků - (naproti restaurace u Dluhošů) -Zákl. org. čes. svazu chovatelů
18. 4.
Travesti show ostravské skupiny Divoké kočky v Děl. domě - organizuje oddíl volejbalu
21.-30.6. Sběr papíru u ZŠ H. Salichové
21.-27.4. Uzavřen železniční přejezd na ul. 1. května, autob. linka č. 59 zde ukončena
25. 4.
Valná hromada DTJ
29. 4.
Koncert učitelů - ZUŠ H. Salichové
29.04. Besídka MŠ
30. 4.
Uctění památky padlých položením věnců na místním hřbitově
30. 4.
Pálení čarodějnic a čarodějnická zábava - org. TJ Sokol s MŠ, ZŠ a Klubem rodičů a
přátel školy
6. 5.
Otevření části dálnice D 47
10. 5.
Koncert dechové hudby "Přijďte si zazpívat"
14. 5.
Pracovní setkání obvod. kronikářů v Ostravě
14. 5.
Vernisáž obrazů A. Kalivody v knihovně
12.-30.6. Přerušena autobus. doprava na ulicích J. Šámala a H. Salichové kvůli stav. pracím na
komunikaci, zastávky přemístěny
13.-15.6. Mezinárodní mládežnický turnaj v házené "Polanka Cup"
17. 5.
Rybářské závody na Polanské strouze
19
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6. 6.
Zahájení výstavby Nová Karolína v Ostravě
14. 6.
Dětský den - pořádá oddíl házené
19. 6.
9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka n. O.
20. 6.
Koncert sicilské folklorní skupiny IBURGISI DI MARSALA SICILIE v ZŠ H. Salichové
22. 6.
Florbalový turnaj Polanská hůl
26. 6.
Slavnostní rozloučení žáků 9. tříd - ZŠ H. Salichové
26. 7.
Krmášová zábava s kapelou Paradox - org. DTJ - oddíl házené
26.-27.7.Krmášová výstava drobného zvířectva - ČSCH
1. 8.
Teplovzdušný balón nad Polankou
27. 8. Den otevřených dveří - jesličky U slunečnice na ul. Anny Letenské
30. 8. Mezinárodní turnaj o "Pohár místostarosty obce" - pořádá DTJ - oddíl házené
10. 9. Beseda s občany ve společ. domě na Janové pro občany Janové a Přemyšova
18.09. Setkání bývalých polanských divadelních ochotníků - areál kina
20.-21.9.Podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin - pořádá ČZS
27. 9. Obřad vsypu na vsypové loučce na místním hřbitově
29. 9. 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka n. O.
5. 10.
Souboj draků - pořádá TJ Sokol Polanka
6. 10.
Přátelské setkání u příležitosti 50. výročí založení ZUŠ "A tak my tu žijem"
13.-15.10. Přistaveny kontejnery na velkoobjemový komunální odpad pocházející z domácností
17.10. Volby
18.10. Volby
19. 10. Koncert dechové hudby "Hudební barvy podzimu" v kině
25.10. Prodejní výstava králíků - (naproti restaurace u Dluhošů) -Zákl. org. čes. svazu chovatelů
25.10. Mezinárodní turnaj karate ve sportovní hale v Polance
27.10. Slavnostní odhalení busty T. G. Masaryka před radnicí městského obvodu
31.10. Noční orientační běh s tématem Cestování - poř. TJ Sokol Polanka
4.11. Divadelní představení pro školky
5.11. Polanské světélkování - Klub rodičů při ZŠ
7.11. Divadelní improvizace
21. 11. Setkání školských pracovníků s občany - 135. výročí zřízení dvoutřídní školy v Polance
23. 11. Slavnostní bohoslužba v Husově sboru za účasti patriarchy Dr. Tomáše Butta
26. 11. Zahájení provozu ve sklípku Tesera -naproti poště
26. 11. Vernisáž batiky a keramiky Andrey Rychtářové v knihovně
26. 11. Návštěva Joela Blahnika z USA a dirigenta Hudby Hradní stráže Václava Blahunka
27.- 5.12.Prodejní výstava obrazů Josefa Tepera v ZŠ H. Salichové
4. 12. 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka n. O.
6. 12. Mikulášské odpoledne - org. Kult.,škol. a sport. komise, klub rodičů ZŠ a házen. oddíl
9. 12. Předvánoční dílny a zpívání v ZŠ H. Salichové
10.12. Koncert Žalmana Lohonky v sále kina
18. 12. 12.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanka n. O.
18. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v Husově sboru
20. 12. Vánoční koncert dechové hudby "Bílé vánoce"
27. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Anny
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23. RŮZNÉ
Čápi bílí hnízdili v Polance na několika místech, v současné době jsou hnízda jen u
Franků na Dolní Polance a u Theimerů na ulici Za Humny. Nově přibylo hnízdo na křižovatce
ul. U Rybníčku a ul. K Polančici na betonovém stožáru. Letos první čáp přiletěl do Polanky
25. března ve 14:30 h.
Na břehu Polančice se objevily nutrie - viz čl. v PZ č. 2 str. 3.
24. PŘÍLOHY KE KRONICE
Sdružení divadel. ochotníků - Divadelní spolek Petr Bezruč v Polance n.O.
Chronologie akcí a divadelních aktivit 1945 - 1965. Sestavili Jaroslav a Blažena Královi.
Příloha má celkem 12 stran.

