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2. KRONIKA
Kronikářem je nadále Mgr. Jaroslav Král, nar. 1932. Zpracování obecní kroniky za rok
2008 odeslal v elektronické podobě tajemnici úřadu Zdeňce Svobodové 20. 4.2009 (s přílohou o
ochotnickém divadle). Pokračuje ve zpracování údajů za scházejících 15 let (1976 – 1990), kdy
kronika nebyla vedena.
Po zpracování loňské přílohy o mimořádně bohaté činnosti divadelních ochotníků
v Polance n. O. v prvním dvacetiletí po válce (12 stran) sepsal se svou manželkou Mgr. Blaženou
Královou další dokument o mimořádně velké kulturní činnosti kolektivu dobrovolných místních
pracovníků v období po skončení ochotnické činnosti. Dokument „KULTURNÍ SOBOTY a
kulturní činnost v Polance v období 1973 – 1995“ se stává přílohu kroniky za rok 2009 stejně jako
další dokument „Historie smyčcového kvarteta v Polance“.
Prostudoval vypůjčené dokumenty Zápisy DTJ 1948 – 1948 (od Bohuslavy Sojkové) a
pořídil si výpisy a opisy z Kroniky TJ Sokol (od Jarmily Davidové), prostudoval Protokolární
knihu Sociální demokracie v Polance n.O . 1937 – 1947 ( nalezena v domě po Frant. Davidovi na
hranici s Klimkovicemi), kterou donesla Danuše Krhutová (rozená Neuwirthová) Popsal darované
dokumenty z Janové (Hasičská kronika, Divadelní spolek J.K.Tyl, Zápisy…).
Kronikář se zúčastnil setkání ostravských kronikářů v Ostravském muzeu 28. dubna,
které řídil historik Jaromír Dlouhý, spolupracoval s ostravským novinářem Boleslavem Navrátilem
(založení čsl. vojen. jednotky v Krakově v dubnu 1939), se studentem Petrem Kašingem a s
Karlem Mlýnkem putovali po Polance za mlýny a větrnými čerpadly.
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Pomáhal studentce Sabině Teichmanové z Polanky a Petru Langerovi z Petřkovic při
jejich pracích o historii (natočili 21 minut vyprávění). O pomoc ve vedení kroniky žádala nová
kronikářka Jistebníka Danuše Lövyová. Telefonický kontakt udržoval se synem Václava Nelhýbla
z Prahy a se spolužákem J. Hurníkem z Kanady, s redaktorem Ostravské radnice Mgr. Liborem
Vidličkou, s šéfredaktorem časopisu Poodří ing. Radimem Jaroškem, PhDr. Petrem Pavliňákem aj.
V Polanském zpravodaji v rubrice „Ze stránek kronik“ publikoval letos články:
Výročí událostí z historie Polanky v r. 2009
Odboj má kořeny v naší obci (70 let od založ. čsl. odboje v Polsku)
První kronikáři Polanky – Ant. Figala, Jos. Kavala, Jiř. Dobešová
90 let od narození Václava Nelhýbla
Devadesátiny naší dechovky
Jak začala družba Polanka – Zliechov.
V regionálním časopise Poodří 4/2009 vyšel článek Radima Jaroška „Mgr. Jaroslav Král
z Polanky nad Odrou ostravským Seniorem roku 2009“ (rozhovor o kronikářské a jiné činnosti).
3. POPIS OBVODU
V obvodě Polanky nad Odrou je pošta, která byla v Polance zřízena od 6.6.1894 , byla
dlouho umístěna v Obecním domě č. 1 (nynější radnice), ale od 18. června 2004 se přestěhovala do
budovy nákupního střediska, ul. l. května č. 1136/156a. Tam byla i v letošním roce jako Česká
pošta Ostrava 25 a vykonává poštovní a doručovatelské služby. Její vedoucí je Marcela Vlčková z
Ostravy, pracuje zde celkem sedm zaměstnanců.
V posledních dvou letech jsem popsal obvod dosti výstižně. Uvedu proto jen výraznější
změny z poslední doby.
Polanka roste počtem nových domů i obyvatel stále výrazněji. Vyplňují se dlouholeté
proluky mezi domy, občané již netouží po velké zahradě u domu – dnes se již pěstuje zelenina jen
v nejnutnější míře, protože je k dostání výhodně v obchodní síti. Dřívější záhony se zatravňují,
objevuje se stále více bazénů na zahradách, přes léto hrčí motorové nebo elektrické sekačky,
postupně mizí chov králíků a drobného zvířectva, přežívají jen slepice. Zahrádky slouží hlavně
k odpočinku a rekreaci. Chov větších zvířat (krávy, vepři, koně) je jen ojedinělý, v některých
starších domech v rodinách se zemědělskou tradicí. U každého rodinného domku je teď nutná
garáž či dvě, auto dnes patří k běžnému standardu. O to větší ruch je na cestách. V ranní a
odpolední dopravní špičce je někdy problém přejít na druhou stranu, zejména na hlavní ulici – 1.
května. Proto už jsou vybudovány chodníky po obou stranách od Klimkovic až po Odru. Svou tvář
změnila osada Janová, která má nové ulice, na nich nové domy i obyvatele. Podobně se rozšířila
Fojtovská, ulice U Rybníčku, prostor mezi kostelem a zámkem a další volné plochy.
Obec vede patnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Přemyslem Kapříkem (ODS).
O dění v obci jsou občané informováni místním rozhlasem a Polanským zpravodajem,
v posledních letech i Internetem. V provozu je od loňského roku dálnice D 47, dobré spojení
s Ostravou je páteřní autobusovou linkou č. 46 a též linkou 59 (s Vítkovicemi) a 76 (přes Janovou),
Janová má spojení jinými linkami. Plynofikace přinesla čistější ovzduší v zimním období.
Síť drobných prodejen potravin utrpěla zprovozněním nákupního střediska Hruška, to je
však dostupné všem občanům dobrým autobusovým spojením, mladší občané jezdí za nákupy do
supermarketů v okolí (Svinov, Poruba, Ostrava).
Spolky a organizace vyvíjejí v obci bohatou činnost, mají k tomu dobré materiální
podmínky. Tělovýchova využívá i nově postavené sportovní haly u nové školy. Kino
v soukromých rukou dosud přežívá. Spory se vedou ve věci zachování zámku ze 17. století,
vznikla nová občanská iniciativa.
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4. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel každým rokem vzrůstá. Viz tabulka za léta 2001 – 2008, kdy bylo koncem
prosince už 4 659 občanů.
K 31. 12. 2009 bylo v Polance 4 755 trvale přihlášených osob, což je proti loňskému roku
o 96 osob více. Mužů je 2 384 a žen 2 371. Dětí od 0 – 15 let je celkem 637. Z uvedeného
celkového počtu u nás žije 35 cizinců. Současné době jsme již počtem obyvatel předběhli Svinov i
Klimkovice a jsme na 8. místě z 23 městských obvodů.
Občané, kteří se letos dožili nejvyššího věku:
Josef Berger………..95 let
Františka Vlková …..94 let
Karolina Žůrková… ..93 let
Josef Pitucha ……….92 let
Alois Dostál ………..91 let
Josef Mácha ……….91 let
Marie Bergrová……91 let
Jiřina Dobešová …….91 let
Vlasta Slezáková …...90 let
Jarmila Kotalová ……90 let
Anna Žůrková ………90 let
Sylva Kárníková ……90 let
Úmrtí a pohřby:
Z nejstarších občanů letos zemřeli: Alois Dostál – 91 let, Karel Žižka – 88 let. Marie
Kurková – 88 let, Jana Šebestová – 88 let, Růžena Bolková – 88 let.
Nejmladší zemřelí: Jaroslav Lavrovič – 30 let (dopravní nehoda poblíž Kovošrotu), Ivana
Lehmsová, roz. Silberová - 39 let, Vlastislav Neuvirt – 59 let, Vladimír Vašek – 61 let, Jiřina
Novotná – 61 let, Milan Veverka – 61 let, Vlasta Ožanová, roz. Neuwirthová – 63 let.
Ze známějších občanů zemřeli např. Helena Stašová – hlasatelka míst. rozhlasu, Věra
Michalčíková – prac. v JZD, Marie Kurková -pracovala. v aktivu pro občan. záležitosti, Drahomír
Kubica – člen Družstva vlastníků, Ludmila Chmelařová – vedoucí poštovního úřadu, Jaroslav
Černík – violista smyčc. kvarteta v Polance (žil v Nové Vsi u Frýdlantu n. Ostr.), Ing. Ant.
Motyčka, Vojtěška Balnarová , roz. Tomášková – (jejího bratra a otce zastřelili Němci v r. 1945),
Emilie Kavalová – herečka ochotnického spolku a zpěvačka Písničkářů, Vladimír Figala,
dlouholetý kapelník Dechové hudby z Polanky, známý křídlovák.
Podle evidence kronikáře zemřelo v r. 2009 49 občanů nebo rodáků z Polanky. 10 pohřbů
bylo katolických, z toho 6 z kostela (i mimo Polanku), 2 pohřby byly z Husova sboru (CČSH),
občanských obřadů bylo 20 – v obřadní síni u hřbitova, občanským řečníkem byl Jaroslav Rýc ze
Svinova nebo Růžena Mertová z Nové Bělé. Stále přibývá rozloučení bez smutečního obřadu nebo
v úzkém rodinném kruhu – letos jich bylo již 14. Jen ojediněle jsou pohřby v obřadní síni
Krematoria ve Slezské Ostravě nebo ve Vítkovicích.
Na radnici v Polance bylo letos uzavřeno 12 sňatků a v kostele sv. Anny 1 sňatek.
Na našem hřbitově proběhlo 34 pohřbů (podle radnice), z toho bylo 6 obřadů s uložením do země,
zbývající zesnulí byli zpopelněni a jejich urny byly z velké části uloženy na našem hřbitově do
urnových hrobů nebo formou vsypu na rozptylové loučce. Správcem hřbitova je Vladimír Krátký.
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5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Celý život v obci i v republice byl ovlivněn nastupující světovou hospodářskou krizí, s níž
je spojeno snižování výroby, propouštění z práce a růst nezaměstnanosti, bankroty podniků a další
negativní jevy. Počátkem května byla vládě Mirka Topolánka (ODS) vyslovena nedůvěra, byla
jmenována nová vláda Jana Fišera – úřednická.
Za této situace Česká republika vedla půl roku Evropskou Unii, od ledna až do června
včetně. Počátkem ledna došlo k problémům s dodávkami plynu z Ruska, plyn vpuštěn opět 20.
ledna. Papež Benedikt XVI. navštívil ČR koncem září (třídenní návštěva).
Primátorem Ostravy je Petr Kajnar (ČSSD), hejtmanem Moravskoslezského kraje je
Jaroslav Palas (ČSSD).
Prezidentem ČR je Václav Klaus, předsedou vlády Mirek Topolánek, od 8. 5. Jan Fischer.
V červnu (5. a 6.) proběhly volby do Evropského parlamentu. Přihlásilo se do nich celkem
33 stran a polit. hnutí. V tabulce jsou uvedeny pouze 4 strany, které získaly v Polance více jak 5%
hlasů svých voličů. Ostatní strany získaly dohromady celkem 165 hlasů.
ODS získala 455 hlasů, tj. 41,02 %
ČSSD získala 273 hlasy, tj. 24,61 %
KSČM získala 136 hlasů, tj.12,26 %
KDU ČSL
80 hlasů, tj. 7,21 %
Celkem hlasovalo ze zapsaných 3 814 voličů pouze 1117, což činí 29,28 %.
Zastupitelstvo městského obvodu má nadále 15 členů a pětičlennou radu – beze změn. Úřad
sídlí v obecním domě (radnici), patří mu již celá budova. Starostou je Přemysl Kapřík (ODS),
tajemnicí úřadu je Zdeňka Svobodová. Rozdělení úseků činnosti bylo podrobněji uvedeno v r. 2005.
S výsledky zasedání zastupitelstva a rady jsou občané seznamováni na stránkách Polanského
zpravodaje.
Pracovnice na matrice v r. 2009 vydaly 398 občanských průkazů. Mimo dalších činností
bylo vypracováno 127 výpisů z rejstříku trestu, 100 výpisů z katastru nemovitostí, 20 výpisů
z obchod. rejstříku, 2 z živnostenského a 17 výpisů z bodového hodnocení řidičů.
Radnice letos vydala 6 čísel Polanského zpravodaje (v sudých měsících). Vydává jej od
roku 1991, v novinové podobě od roku 1994. O událostech informuje i na webových stránkách.
Události v okolí:
Vernisáž výstavy celoživotního díla Heleny Salichové se konala 16. července v galerii
Chagall v Ostravě, v tomto období byly také otevřeny výstavy prací H. Salichové v pobočce
Chagallu v Karviné, v Brušperku a na obecním úřadě v Kyjovicích. Slavnost svěcení hasičského
praporu byla 12. 9. ve Svinově, hrála na něm Dechová hudba z Polanky. 12. 9. proběhl tradiční
jarmark v Klimkovicích. Koncem srpna byly velké záplavy v Jeseníku nad Odrou a v Novém
Jičíně (13 mrtvých). Došlo k propojení dálnice D 47 s D 1 (viz kapitola 10). Papež Benedikt XVI.
pobýval 26. – 28. září v České republice.
Události ve světě:
Izrael válčí proti Palestině, na Slovensku platí od 1. ledna euro. Od května se objevila
prasečí chřipka, 1. 6. zmizel airbus na lince Rio de Janeiro – Paříž (228 lidí na palubě).
Prezidentem USA je od ledna Barack Obama – první prezident tmavé pleti v historii USA.
Ruským prezidentem je Dmitrij Medveděv, předsedou vlády Vladimír Putin.
4

2009
6. HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Příjmy ze sportovní haly
Kapitálové
Vlastní příjmy celkem
Dotace účelové ze SR a rozp. města Ostravy
Dotace neúčelové z rozp. města Ostravy
Dotace - celkem
Financování
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje:
Místní komunikace, chodníky, zimní údržba, ...
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Nájem a provoz kinosálu
Knihovna, školská a kulturní komise
Obnova a zachování kulturních památek
Místní rozhlas
Polanský zpravodaj
Dotace sportovním spolkům
APOZ (jubilanti, vítání občánků...)
Dotace spol.organ.,spolkům a sdružením
Bytové hospodářství
Nebyt. hospod. (spol. dům Janová, zdrav. středisko)
Sportovní hala
Pohřebnictví
Výdaje spojené s prodejem pozemků
Veřejná zeleň + mzdové prostř. údržby a brigád
Kluby důchodců
Městská policie
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Místní správa
Pojištění, bankovní poplatky
Rezerva
VÝDAJE CELKEM
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v tis. Kč
1 920
2 475
1 350
671
6 416
2 646
12 797
15 443
2 800
24 659
1 902
75
1 588
3 246
151
230
133
250
107
250
71
68
525
241
1 378
442
480
1 617
19
40
267
1 002
5 457
100
5 020
24 659
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7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Větší průmyslové podniky v obci nejsou. Pila na ul. Za Humny (dříve VITOM) je provozu,
jejím nájemcem je Jaroslav Hanslík. Průmyslová výroba je součástí místního Družstva vlastníků –
viz
kapitola 8. V areálu bývalého zámku je výroba nábytku KAŠ, na ul. Za Humny je firma KOVOTAK
(Jiří Theimer) - kovovýroba. Kromě toho je zde několik drobných a údržbářských firem.
8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Naprostou většinu rozlohy zemědělské půdy v obci nadále obhospodařuje Družstvo
vlastníků (DV), jen malá část připadá na několik soukromě hospodařících rolníků.
Zprávu o hospodaření dodává DV s ročním zpožděním (připravuje ji až pro výroční schůzi
příštího roku), proto i v kronice je nyní uveden rok 2008.
Administrativní úsek DV v posledních letech velmi zeštíhlel, volné prostory byly pronajaty
jiným organizacím (lékaři, obchod, městská policie aj. Už dávněji byla zrušena kuchyň a závodní
jídelna. Také společenský sál kulturní části objektu je pronajat jako sklad nábytku.
V čele představenstva je i v roce 2009 předseda DV ing. Jan Rädisch, ekonomem a
místopředsedou představenstva je ing. Vít Suder. Představenstvo má 9 členů. Vedoucím rostlinné
výroby je ing. Petr Skalička. DV má kolem 200 členů a pracuje zde 60 zaměstnanců různých
profesí. DV hospodaří na výměře asi 1.300 ha půdy.
Výroba je v obci umístěna ve dvou centrech: Osada míru – K Vydralinám (porodna a
výkrmna prasat, výroba krmiv, sušička, kovovýroba, mechanizace a sklady) a Dolní Polanka - A.
Letenské (kravíny).
V roce 2008 pracovalo Družstvo vlastníků ve svých tradičních oborech a to rostlinné
výrobě, živočišné výrobě a výrobě průmyslové. Pro podporu těchto hlavních činností provozovali
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 patří
družstvo mezi špičkové podniky. Naštěstí jej nepostihly žádné živelní pohromy ani neočekávané
události.
V rostlinné výrobě dosáhli následujících výnosů a realizačních cen:
Pšenice
75q průměrná realizační cena
510 Kč
Ječmen
61q
500 Kč
88q
415 Kč
Kukuřice
Řepka
37q
865 Kč
Cukrovka
820q
69 Kč
Výnosy to byly nadprůměrné. Po žních 2008 začaly ceny prudce klesat, a proto prodali jen
nejnutnější přebytky v očekávání lepší ceny na jaře, což se bohužel nekonalo. Ceny obilovin
spadly hluboko pod 300 Kč /q.
Rostlinná výroba vyrobila dostatek krmných plodin pro zvířata v dobré kvalitě. Rovněž
pěstování tržních plodin bylo efektivní. Vzhledem k příznivému podzimu provedli na větších
plochách prohlubování půd a opravy meliorací, příkopů, polních cest a mostků.
V chovu krav opět zvýšili výrobu mléka a to o 127 000 litrů při obdobném počtu krav a
stejném počtu zaměstnanců. Zvýšila se realizační cena na průměrných 8,45 Kč/l, což přineslo
znatelné zvýšení tržeb a zisku. Díky dobrému zdravotnímu stavu stáda a vynikajícím
reprodukčním parametrům prodávali vysokobřezí jalovice, o které byl na trhu zájem. To vše
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přineslo výrazný finanční efekt. V chovu prasat provedli největší změny za posledních 20 let a to
rekonstrukci porodny a dochovny. V únoru byly zahájeny stavební práce a již v červnu byl spuštěn
plný provoz v nové porodně prasnic. Postupně do konce roku dobudovali dochovny selat a
oddělení pro chovné prasničky. Celková investice obnášela zhruba 15 mil. Kč. Z této částky
družstvu byla zpětně poskytnuta podpora ve výši 35%. Přínosem této akce bylo zvýšení
užitkovosti zvířat a zlepšení ekonomiky výroby selat. Výsledkem je efektivní výroba dostatečného
počtu zdravých selat v nákladových cenách plně konkurenceschopných k cenám selat na trhu.
Zůstává dodělat rekonstrukci nové výkrmny. Výroba vepřového v číslech: průměrný stav prasnic
270 ks, odchov na prasnici a rok 25,16 ks, průměrná cena na jatkách 30,11Kč/kg.
V květnu zemřel dlouholetý vedoucí ing. Jaroslav Adamus. Na místo vedoucího střediska
byl jmenován Stanislav Prausek. Zaměření činnosti střediska spočívalo ve výrobě ocelových
výztuží a spojovacích prvků pro OKD.
Dotace lze rozdělit na národní a na dotace na půdu a dobytčí jednotky. Co se týká
národních dotací, jedná se jen o malou část a týkají se pouze pojištění zvířat a plodin, kontrolu
užitkovosti a likvidace mrtvých zvířat. Hlavní objem dotací se skládá z části evropského a
tuzemského doplatku na půdu a dobytek. Tyto dotace se mají postupně přibližovat k úrovni starých
evropských zemí.
V lednu 2008, v době vrcholící poptávky po mléku, se podařilo za výhodných podmínek
odprodat akcie Mlékárny Kunín. Prostředky získané touto transakcí použili družstevníci na
rekonstrukce v chovu prasat a nemuseli brát úvěr.
Celkově rok 2008 vyhodnotilo družstvo jako velmi úspěšný.
9. SLUŽBY A OBCHOD
V r. 1980 převedl bývalý ObNV Ostrava 4, pod který tehdy již Polanka patřila, pozemky pod
autobusovou točnou a bývalou Orlovnou do tzv. „trvalého bezplatného užívání“ Spotřebnímu
družstvu Budoucnost. Po roce 1990 Jednota Orel dosáhla soudního restitučního navrácení pozemku
pod bývalou Orlovnou včetně postaveného domu služeb, který prodala do soukromých rukou.
Pozemek pod autobusovou točnou se Jednotě Orel nepodařilo získat a stále patří Budoucnosti, která
je tedy stále jejím vlastníkem a vlastnická práva začala uplatňovat. Za užívání této plochy musí náš
městský úřad zaplatit ročně 36 180 Kč a zpětně za dva roky 72 360 Kč za „bezdůvodné obohacení“.
Z tohoto důvodu majetkového převodu pozemku (soudního rozhodnutí) musel být odstraněn
i stánek s novinami na točně Hraničky. Majitelka tohoto stánku Dagmar Schafferová nabízí služby
pro seniory – odvoz k lékaři, nákupy, služby spojené s domácností a jiné.
V červenci byla otevřena manžely Starečkovými vinotéka U Cihelny.
Mezi autobusovými zastávkami Dolní Polanka a Hraničky na ul. 1. května byla otevřena
prodejna Magnólie s prodejem dárků, dekorací a různých doplňků.
V Domě pokojného stáří (bývalé cihelně) mohou občané s poškozením kloubů, s křečovými
žílami, astmatici, ženy po porodu i lidé s nadváhou cvičit na rekondičních stolech pod vedením
Pavlíny Krzystkové, případně konzultovat své problémy s fyzioterapeutem.
V tělocvičně ZŠ pod vedením Táni Seidlové probíhá pravidelně cvičení PILATES ,
zaměřené na posílení břišních svalů, páteře, atd. Tato metoda slouží k udržení tělesné kondice
v jakémkoliv věku.
Vybraná telefonní čísla na služby a obchody zveřejňuje radnice každoročně v Polanském
zpravodaji. Například nákladní autodopravu zajišťují firmy Tichý, Nykl, Ulman, Šafer, Kozar.
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10. DOPRAVA
Dálnice D 47 (v loňském roce byla otevřena jen směrem do Polska), letos otevřena i
druhým směrem a od 25. listopadu propojena s hlavní dálnicí přes naši republiku D 1, někdy už je
uváděna jako D 1. Tím Ostrava a s ní i Polanka získala důležité silniční spojení s ostatní
republikou i zahraničím.
Autobusová linka č. 46 zůstává nejvýznamnější pro přepravu občanů Polanky do Svinova a
Ostravy. Spojení v dopravní špičce je poněkud omezeno z pěti spojů za hodinu na čtyři, dopoledne
jsou stále dva spoje v hodině. Z Polanky přes starou Bělou do Vítkovic jezdí nadále linka č. 59.
Byla opět rozšířena na 12 spojů ve všední dny a 9 spojů v sobotu a v neděli. Linka č. 76 jezdí jen
ve všední dny přes Janovou do Svinova 5 krát denně (též v opačném směru), letos poprvé zajíždí i
na zastávku Tomáškova, po přejetí mostu na Janové odbočí doleva. Občané Janové mají též
autobusové spojení s Klimkovicemi a Svinovem – linky 53 a 64, též dálkové autobusy, které jedou
přes Janovou. V autobusech již několik let jsou cestující informováni zvukově i opticky o názvu
blížící se zastávky, v tomto roce současně i o názvu příští zastávky.
Vlakové spojení na trati Bohumín-Přerov je ze zastávky Polanka nad Odrou, kde stavějí
skoro všechny osobní vlaky. Výdejna jízdenek už mnoho let neexistuje. Nákladní přepravu
zajišťují některé soukromé firmy v Polance – viz kapitola 9 – Služby.
11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Firma TCHAS staví na Janové na státní zakázku za 130 mil. korun nové objekty
Výchovného ústavu pro patnácti až osmnáctileté chlapce a dívky s diagnostikovanou poruchou
chování. Stavba probíhá v části areálu bývalých kasáren vedle silnice Ostravské.
V místní části Fojtovská probíhá na zakázku města Ostravy firmou STASPO výstavba
nové a rekonstrukce stávající kanalizace za 30 mil. korun. Nejsložitější je úsek na ul. A. Letenské,
kde je kameninové potrubí a průměru 600 mm ukládáno až do hloubky 4,3 m a pracuje se za
plného provozu. Veškeré práce byly ukončeny v září. Cesta ke hřbitovu je nyní ve velmi dobrém
stavu.
Občané Janové si stěžují, že zde není kanalizace, na blízkost dálnice, jsou proti stavbě
výchovného ústavu pro mladistvé delikventy a v poslední době se jim nelíbí ani záměr
vybudování nového sportovního areálu nedaleko Janové. Na kanalizaci by bylo třeba asi 250 mil.
korun, což je mimo možnosti polanského rozpočtu. Veškeré další prostředky je možno získat
pouze z rozpočtu města Ostravy, což není lehké. V závěru r. 2009 se provedla celoplošná oprava
ulice K Lípě, Severní, Režná i část ul. Osvobození. Jednalo se o uložení beton. obrub a položení
asfalt. koberce v celkové délce 2,1 km.
V režii našeho městského obvodu byla vyměněna okna v hasičské zbrojnici za plastová,
dokončily se opravy chodníků podél ul. 1. května, v MŠ byla provedena rekonstrukce sociálních
zařízení z důvodu zvětšení kapacity počtu dětí ve třídách a byly zahájeny práce na napojení
dešťových a odpadních vod z budovy zdravotního střediska.
Město Ostrava provedlo rekonstrukci mostu v CHKO přes Pohančici, rekonstrukci
vodovodu na Janové (pod bývalými kasárnami), rekonstrukci kanalizace v místní části Fojtovská,
včetně oprav místních komunikací na ul. A. Letenské s chodníkem, části ul. Hraničky a ul.
K mlýnku.
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12. DOMY A BYTY
Podle sdělení stavebního oddělení úřadu bylo v r. 2009 vydáno 8 stavebních povolení a 5
kolaudačních souhlasů. Podle soupisu popisných čísel je 1357 aktivních. Nejvyšším přiděleným
číslem popisným je 1457 na ulici Oblouková.
V Dělnickém domě, který přešel do majetku a správy našeho městského obvodu, byly
provedeny drobné stavební úpravy, doplnily se židle a stoly, opravila se světla a byl vymalován
sál. Úklid zajišťuje Pavla Slatinská a řízením tohoto zařízení byl radou měst. obvodu pověřen
zaměstnanec úřadu Pavel Bochnia, který má na starosti i sportovní halu. K další rekonstrukci
Dělnického domu bude třeba projekt a stavební povolení.
16. 1. 2009 Národní památkový ústav územní pracoviště v Ostravě doporučil, jak případně
zrekonstruovat zámek a jak jej využít, protože je nenahraditelnou škodou objekt zbourat, jelikož se
jedná o památku místního významu. Upozornil na to, že před zahájením případné demolice je
nutno provést záchranný archeologický výzkum, protože intravilán Polanky nad Odrou se nachází
v území s archeologickými nálezy 2. kategorie.
Bývalý lázeňský dům dostal novou vnější úpravu, kterou zařídil nový soukromý majitel.
13. ŠKOLY
Mateřská škola, ul. Malostranská 124
Ředitelkou MŠ je Pavla Nevímová.
Ve škole pracovalo do června 2009 17 zaměstnanců a počet dětí byl 127. Od září 2009 byl
počet zaměstnanců 18 a počet dětí 138.
MŠ plnila vzdělávací program s názvem Kouzelné dveře do světa.
3. února prošly děti v masopustních maskách průvodem obcí, 7. února pořádala MŠ maškarní
ples s bohatým programem v Dělnickém domě.
MŠ Malostranská oslavila letos 25 let své existence. Oslavila to programem 13. května
v místním kině. Připomněla to i bývalá učitelka školy Miluše Starečková svým článkem
v Polanském zpravodaji v červnu, kde vzpomněla i na začátky výstavby mateřské školy.
Brigádnicky tehdy pomáhali občané různých společenských organizací v obci.
Základní škola H. Salichové 816
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní ředitele je Mgr. Šárka Sýkorová.
Ve škole pracovalo k 1.9.2009 celkem 40 pracovníků, z toho 26 pedagogických a 14 správních
zaměstnanců: Marie Hurníková jako ekonom-rozpočtář, Miluše Vyvialová jako účetní, Jana
Figalová jako školnice, vedoucí školní jídelny Karin Krůlová, 4 kuchařky, 6 uklízeček.
K 1.9.2009 bylo ve škole 330 žáků - (ve škol. roce 2008/09 bylo 337 žáků). Ve školní
družině bylo zapsáno 80 žáků (před rokem to bylo 73 žáků). Ve školní jídelně bylo ke 30 červnu
254 strávníků - dětí, dále 79 dospělých ( 37 zaměstnanců ZŠ a ZUŠ + 42 cizích). Od září 2009 se
stravovalo 227 dětí a 81 dospělých – z toho 46 zaměstnanců ZŠ + ZUŠ a 42 cizích strávníků.
16. 1. se uskutečnil 4. reprezentační školní ples v budově nové školy, kde hrála místní
skupina Paradox a v programu vystoupily mažoretky z ostravské skupiny Krokodýl.
Při zápise v lednu bylo zapsáno do 1. ročníku okolo 50 dětí.
Od února ve škole proběhl zkušební provoz automatu na mléčné výrobky, který
provozuje mlékárna Kunín.
2.-6. února byl školou organizován lyžařský kurz v Beskydech. Zúčastnilo se ho 40 žáků
z 6.-9. tříd.
4. 2. se žáci Daniel Němec, Jan Sojka, Roman Neuvirth, a Petr Golis zúčastnili krajského
přeboru šachových družstev ve Frýdku – Místku.
V červnu 2009 se uskutečnilo ve spolupráci s hasiči a zásahovou jednotkou psovodů Policie ČR
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z Ostravy požární cvičení s evakuací žáků z budovy školy, na fotbalovém hřišti proběhla ukázka
moderní hasičské techniky a ukázka z výcviku policejních psů.
14. 3. se v sále u Dluhošů konal Dětský maškarní ples a bohatým programem.
Od 31. 5. – 1.6. bylo pro zájemce z řad 7. – 8. tříd uspořádáno cyklisticko-vodácké
soustředění v oblasti jihočeských rybníků na rekreačním středisku Jemčina. Žáci získali základní
znalosti a dovednosti řízení kánoí na vodě Nežárky a ujeli na kole 124 km.
V závěru roku proběhla cyklistická soutěž – „Mladý cyklista 2009“, které se účastnili po
velkém výběru někteří žáci 5. – 8. tříd. Oblastní kolo se konalo v Ostravě – Svinově. Starší žáci
zde vybojovali stříbrnou medaili a mladší byli na 5. místě z jedenácti týmů. Městské finále se
uskutečnilo na dopravním hřišti ZŠ Kučery a žáci naší ZŠ opět získali 2. místo.
V září 2009 škola začala učit v 8. a 9. třídách předmět domácnost, což vyžaduje vložení
finančních prostředků do rekonstrukce zastaralé školní kuchyňky a nového inventáře
4. 10. proběhla úspěšná Drakiáda, spojená se soubojem modelářských letadel na
oderských loukách ve Staré Bělé.
Žák 9. třídy Filip Saidl získal titul „Žákovská osobnost roku“, který mu byl předán na
magistrátu města Ostravy.
Družstvo děvčat 9. tříd vyhrálo svou skupinu ve volejbale a následně i finále městského
přeboru.
Velkou událostí pro celou školu byla návštěva zahraničních hostů v rámci projektu
Comenius – partnerství škol, která proběhla 30.3. – 3.4. Delegace se skládala z 29 učitelů a žáků
partnerských škol z Turecka, Itálie a Maďarska. Děti si vyzkoušely konverzaci v cizím jazyce a
uvědomily si, že naučit se cizí jazyk stojí za to.
Klub rodičů a přátel ZŠ H. Salichové pořádal 9. 5. pro děti, jejich rodiče a prarodiče
autobusový zájezd na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní s názvem „Cesta za pohádkou“.
29. 5. Klub rodičů a přátel školy organizoval pro děti i jejich rodiče smažení vaječiny
v areálu sokolovny.
5. 11. zorganizoval Klub rodičů a přátel školy lampiónový průvod s názvem „Polanské
světélkování“.
14. 11. se zúčastnily děti výlovu rybníka, což bylo spojeno s výkladem Štěpána Neuwirta.
5. 12. byla Mikulášská nadílka s bohatým programem.
1. 12. proběhl program pro rodiče a děti s názvem Vánoční dílna s vánočním jarmarkem.
9. 12. proběhla v areálu školy autogramiáda a křest knihy Štěpána Neuwirtha „Pohádky
s vůní luk a lesů“.
Dále proběhl vánéční turnaj v šachu o přeborníka školy a vánoční volejbalový turnaj ve
sportovní hale.
Základní umělecká škola H. Salichové, ul. 1. května 330,
je stále v přízemí staré školy.
Ředitelkou školy je Jitka Malíková, její zástupkyní je Mgr. Ludmila Ramíková (dříve
Stará). Škola měla v r. 2009 485 žáků, z toho v Polance 128 v hudebním oboru a 46 ve výtvarném
oboru. V hudebním oboru pracuje 26 učitelů, ve výtvarném 2 učitelé a 1 učitel v tanečním oboru.
Dalšími pracovišti ZUŠ jsou: Krásné Pole – 91 žáků, Třebovice – 57 žáků, Poruba (ZŠ
Bulharská) - 75 žáků, Poruba ( ZŠ Dětská – 35 žáků), Poruba – (ZŠ L. Štúra) – 25 žáků, Poruba
(Biskupské gymnázium) – 5 žáků, Kyjovice – 23 žáků.
Výuka je v hudebním oboru dělená na přípravnou HV – trvá 1 rok (pro žáky 1. tř., případně
předškoláky, následuje 1. stupeň – výuka trvá 7 let a 2. stupeň – výuka trvá 4 roky. Vyučuje se na
akordeon, housle, kytaru, elektrickou kytaru, klavír, fagot, klarinet, saxofon, keyboard, zobcovou
flétnu, trubku, violu, bicí nástroje a zpěv.
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Výtvarný obor na pracovištích v Polance, Třebovicích a Kyjovicích připravil několik
výstav (v září k oslavám vzniku školy v DK v Ostravě, vánoční, jarní a závěrečnou ve školní
jídelně, v dubnu v prostorách Slezskoostravského hradu a v květnu v Sanatoriích Klimkovice).
Taneční obor = folklorní soubor „Krasničanek“ pracuje v Krásném Poli.
Hudební obor měl větší počet vystoupení z důvodu, že má větší počet dětí. Byly to
výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, řada žákovských třídních večerů, koncerty k Vánocům, jarní
koncert komorní hry a koncert Rodičů s dětmi, 5 absolventských koncertů a závěrečný koncert
v kině „Svátek hudby“. 6. 5. uspořádali Koncert učitelů pod názvem A tak my tu žijem (byl to
muzikálový a swingový pořad k závěru oslav 50. výr. vzniku ZUŠ. Po rozřaďovacím výběru
bylo do okresního kola vybráno 8 žáků na dechové nástroje, 3 žáci ze zpěvu a smyčcový
orchestr. Nejúspěšnější byl v krajském kole David Zajonček s hrou na fagot, Klára Procházková
a Vojtěch Bednárek s hrou na zobcovou flétnu a houslový soubor.
Kromě stávajících žáků se nově přihlásilo do PHV hudebního oboru 14 dětí z 1. tříd a 5
dětí z MŠ a do výtvarného oboru 8 dětí.
Nad rámec výukových povinností provedli učitelé ZUŠ několik koncertů i ve spolupráci
s folklórním souborem Heleny Salichové, Polanskými písničkáři a se Slezskou dechovkou.
20.12. se konal Vánoční koncert v Husově sboru – pásmo vánoč. koled v úpravě
J.Czerného a instrument. vystoupení učitelů ZUŠ.
14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
je stále na ul. Janovská 333. Je pobočkou knihovny města Ostravy. Její vedoucí je Karla
Zábojová (místo dosavadní Marty Malchárkové), vedoucí tří spojených poboček Svinov, Polanka
a Krásné Pole je Jana Synková. Knihovna má stoupající návštěvnost dětí. V současné době je zde
593 stálých čtenářů, z toho 234 dětí. Návštěvnost byla 6.168, z toho dětí 2.441. Základní fond
knihovny tvoří 9.127 titulů všech žánrů. Mimo to je k disposici i tzv. cirkulační fond (knihy
kolující po všech pobočkách).
V létě organizovala knihovna výstavu prací žáků ZUŠ, Knihovnický jarmark s prodejem
levných knih, zábavnou prázdninovou soutěž pro děti, na podzim zábavnou vědomostní soutěž pod
záštitou ÚMOb Polanka a procházku vítkovickým hřbitovem s kronikářkou L. Kocierzovou.
V posledních letech knihovna zpestřila dětem setkání s knihou i drobnými divadelními
představeními. Po nich se mnohé děti stávají čtenáři nebo se vracejí ke čtenářství. V půjčovní době
tráví svůj volný čas nejen výběrem knih, ale zúčastňují se soutěží, výtvarných dílen a hrají různé
zakoupené hry.
Internet v knihovně navštívilo 256 osob.
Kino
Je stále v kulturním areálu hostince U Friedlů na ul. Janovská 333. Soukromými majiteli
jsou Jiří Adamec a Zdeněk Vavroš.
Filmy se promítaly v úterý, někdy ve čtvrtek, celkem se letos promítalo 62 filmů. Některé
vybrané filmy byly promítány odpoledne pro důchodce a jejich kluby za snížené jednotné vstupné
(40 Kč). Filmových diváků bylo letos celkem 1963. Místní základní škola neprojevila o promítání
filmů zájem. Promítaly se např. filmy Anglické jahody, Hlídač č. 47, Sněženky a machři,
Austrálie, Kdopak by se vlka bál, Líbáš jako bůh, Ocas ještěrky, Valkýra, Cesta na Měsíc 3D (s
brýlemi k prostorovému promítání), Milionář z chatrče, Operace Dunaj, Vzhůru do oblak, 2
Bobule , Ulovit miliardáře, Astro Boy aj. Kino je širokoúhlé (od r. 1973), šikmé hlediště, 200 míst,
filmy barevné, promítací aparatura kvalitní, sál je akustický, je zde jeviště .
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Jiří Adamec se zúčastnil v Novém Boru setkání kinařů z celé republiky, na kterém jim byl
podrobně vysvětlen postup digitalizace kin. Technologie pokročily dopředu a klasickému
celuloidovému filmovému pásu je už odzvoněno. Kdo do dvou až tří let nezdigitalizuje, nebude
moci promítat. Proto Jiří Adamec pozval zástupce firmy AV media, aby se dověděl, jak na tom je
polanské kino. Situace je taková, že digitální promítačka, server obsluhující promítačku, nový
zvuk – by stálo asi 2 milióny. V současné době asi polovinu poskytne Fond české kinematografie,
druhou polovinu si musí kino zajistit samo. Jelikož se jedná o vysokou částku peněz, další
existence kina je ohrožena.
V sále kina probíhaly i jiné akce, např. zasedání zastupitelstva obvodu, část voleb (volební
středisko), zkoušky a koncerty místní dechové hudby, zkouška a koncert učitelů ZUŠ, Den matek
(mateřská škola), koncert zpěváka Pavla Dobeše, školení volebních komisí, Den hudby – ZUŠ,
Koncert skupiny Nezmaři, Zápas v divadelní improvizaci, koncerty skupiny Devítka (pro školy),
Polanecký džbánek (vinotéka a folklorní soubory). Sál má pronajat od majitele místní úřad
(radnice) a inkasuje od uživatelů poplatky za propůjčení.
SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dechová hudba z Polanky
oslavila v tomto roce 90 let své nepřetržité činnosti Slavnostním koncertem 28. listopadu
v sále kina. Vede ji kapelník Jiří Adamec se zástupcem Jiřím Němcem a uměleckým vedoucím a
dirigentem Jaroslavem Králem. Zkouší celoročně – jednou týdně a své pořady uvádí v sále kina.
Na její činnosti se podílelo 29 členů – aktivních hudebníků. V tomto roce připravila DH tyto
hudební pořady: Jarní notování (repríza tohoto pořadu byla i ve Svinově v Závodním klubu ke Dni
matek), Krmášový koncert a Slavnostní koncert k 90. výročí. Na koncertech byla vysoká
návštěvnost. DH pořádala i menší akce, např. Májový budíček (1. května), vystoupení pro
vozíčkáře v RU v Hrabyni, pro myslivce ve Svinově, pro důchodce DV v Polance, pro MŠ
v Nových Sedlicích, svěcení hasičského praporu ve Svinově a jiné. DH hrála na mnoha pohřbech
nejenom v v Polance, ale i v širokém okolí, např. Staré Bělé, Paskově, Řepištích, v Třebovicích,
Krásném Poli, Ostravě – Zábřehu a jinde. Hrála také několikrát při vsypu na vsypové loučce na
hřbitově.
4.12. zemřel Vladimír Figala (79 let), jako kapelník vedl DH v letech 1958 – 1992, to je 34
roky), což je dosud nejdéle.
O 90. výročí dechovky vyšel článek v Polanském zpravodaji.
Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ
vystupoval příležitostně po celý rok na koncertech a hudebních akcích. Jindřich Czerný
vytváří v současné době nový soubor tohoto zaměření z mladších žáků školy.
Kapela Beatless
Stále hrají a udržují vysoký standard. Kapela vznikla v březnu 2002, takže v r. 2009 měla 7
let. Letos měli asi 11 vystoupení v různých místech kraje, např. Karlova Studánka, Lázně
Klimkovice, Karviná, Pržno, Albrechtičky, Krnov, Hranice atp. Stále zdokonalují aparaturu, která
je nyní na profesionální úrovni. Stále rozšiřují repertoár.
Hrají nyní v sestavě Jana Hruzíková, Martina Hanelová, Ing. Milan Vyležík, Milan Vyležík
Jr., Patrik Ohneiser (alternuje Ivo Sedláček).
Amatérská skupina Paradox
Kapelníkem je Jiří Kubica. Kapela zkouší v suterénu staré školy, letos se ustálila.
Aktivními členy jsou Ondřej Peterek – sólová kytara, Josef David – zpěv, Jiří Kubica –
kapelník, doprovodná kytara, zpěv, dechové nástroje, Martin Ulman – klávesy, zpěv, Vladislav
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Stareček – trubka. Nastálo hraje bubeník Pavel Hoštinský (předtím dva roky hostoval). Novým
členem je od jara Eva Ulmanová, manželka Martina. Zvládla basovou kytaru a hraje i na klávesy.
Po plesové sezoně, kdy kapela hrála i na prestižním mysliveckém plese, na školním plese
v prostorách nové školy j. , hrála v červnu na Dětském dni (již tradičně bez nároku na odměnu),
na krmášové zábavě v sále Dělnického domu, v prosinci na Mikulášské zábavě v Dělnickém domě
a během roku na několika oslavách jubilantů v Polance a Staré Vsi n.Ondřejnicí.
Polanští písničkáři
Soubor má stále 14 členů a to 4 ženy hrají a 5 mužů a 5 žen zpívá. Vedoucím je i nadále
Zdeněk Vavroš. Soubor vystupuje především pro seniory – 29 vystoupení (v Ostravě – Přívozu –
6x, Ostravě – Porubě – 8x a 1x v Polance), pro veřejnost v lázních Klimkovice a l x vystoupili na
koncertě společně s polanskou dechovkou.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
6. června proběhl VI. ročník soutěže mladých hasičů v požárním sportu „O pohár starosty
obce“ na fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se jí celkem 13 družstev mladších a 14 družstev starších
žáků z celého ostravského okresu. Odpoledne se uskutečnil 3. ročník hasičské soutěže mužů, žen a
veteránů v požárním útoku s vodou.
13. června organizoval Sbor dobrovolných hasičů autobusový zájezd k hasičům do obce
Zliechov na Slovensku na oslavy 50ti let založení společné družby mezi oběma hasičskými sbory.
Od slovenských představitelů polanský sbor obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání pro zahraniční
hasiče a to medaili „Za spolupráci“, která v České republice ještě nebyla udělena žádnému
hasičskému sboru.
Český svaz chovatelů, základní organizace
ZO ČSCH má 27 členů, předsedou je stále Miloš Sýkora. Chovatelé pravidelně soutěží na
výstavách okresu Ostrava, kde se jejich zvířata pravidelně umisťují na předních místech. ZO
organizuje každoročně k uctění památek na své špičkové chovatele memoriály, a to Memoriál
Ervina Wojnara (v roce 2009 byl oceněn Radim Boháč za kolekci králíků Činčila malá) a
Memoriál Radomíra Urbaníka (v r. 2009 byl za králíka Velký světlý stříbřitý oceněn Václav
Andla ). ZO oceňuje nejlepší zvířata poháry a čestnými cenami. Vystavovatelé soutěží také o
Pohár starosty městského obvodu Ostrava-Polanka ( v r. 2009 pohár získal František Belák) a
v soutěži o Pohár Družstva vlastníků Ostrava–Polanka dostali nejlepší hodnocení v letošním roce
Drahomír Neuwirth za králíka Stříbřitý žlutý, Josef Linet za drůbež Araukána a Drahomír
Neuwirth za holuba Německý výstavní. V soutěži o Pohár ZO ČSCH Ostrava – Polanka zvítězili
letos Tomáš Ulman (kolekce králíků Hermelín červenooký), Václav Andla (králík Velký světlý
stříbřitý), Petr Balušek (drůbež Zdrobnělá plymutka žlutá) a Jaroslav Fukala (holubi King).
18. 4. pořádali chovatelé jarní výstavu a stolní bodování králíků s jejich prodejem
v chovatelském areálu naproti restaurace u Dluhošů.
25. a 26. 7. proběhla Krmášová výstava drobného zvířectva na zahradě u Dluhošů,
rozšířená o okresní soutěž ZO mláďat králíků.
Prodejní výstava králíků byla ještě 24. 10. na stejném výstavišti u Dluhošů.
Výstavy v tomto roce se konaly bez drůbeže a holubů, protože se ani naší zemi nevyhnula
„ptačí chřipka“.
V listopadu se konala slavnostní schůze u příležitosti 50. výročí založení ZO ČSCH
v Polance za přítomnosti 65 účastníků a zástupců MěV ČSCH v Ostravě, zástupců ZO
Klimkovice, Krásné Pole, Stará Bělá, Hrabová a zástupců ČSZ a Kynologů Polanka. Zasloužilí
členové byli oceněni Pamětní plaketou.
Od r. 2006 každoročně ZO ČSCH spolu se zahrádkáři pořádají společenský večírek v sále u
Dluhošů.
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace
ČZS má 65 členů, předsedkyní je i nadále Šárka Struhalová, jednatelkou Alena Hurníková,
změna nastala u pokladníka – je jím Jana Lokajová. Dalšími členy výboru jsou Bohuslava Sojková,
Ludmila Hrnčířová, Anna Himlarová, Jarka Chocholatá, Jaroslav Šolc a Bronislava Šolcová.
Revizoři jsou Jarmila Přistoupilová a Jaroslav Planka.
V lednu již po šesté uspořádali společenský večírek s chovateli drobného zvířectva
z Polanky. Zahrádkáři pořádali dva zájezdy zaměřené na zahradničení. Na jaře byl zájezd do Polska
(Písařovice) a do solných dolů ve Věličce. Na podzim to byl zájezd do Teplic nad Bečvou
(aragonitové jeskyně) a také navštívili zámek Tovačov.
Zahrádkáři připravili v sále ZUŠ ve staré škole 4. a 5. dubna velikonoční výstavku a
na podzim pro zájemkyně zorganizovali pod vedením Jarky Žižkové zhotovování přívěsků ze
skla a pod vedením Ivy Krakovské ženy vyráběly panenky z kukuřičného šustí.
Myslivecké sdružení Poodří
má 19 členů. Ve vedení jsou změny. Předsedou je Aleš Neuwirth, hospodářem Radomír
Malík. Starají se o myslivecký revír jako v předcházejících letech. V lednu pořádali opět tradiční
myslivecký večírek v Dělnickém domě.
Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Polanka
Dosavadní vedoucí střediska Michal Berger se z Polanky odstěhoval. Vedoucím střediska
se stal Jan Neuvirt, který bydlí v Ostravě a je zároveň vedoucím klubu dospělých. Chlapecký oddíl
vede Aleš Planka a dívčí oddíl Petra Kohútová.
Činnost zůstala přibližně v loňském rozsahu. I nadále se scházejí jednou týdně v klubovně
v Sokolovně.
Některé akce střediska: zúčastnili se 12.-15. února X. ročníku Expedice ADOVARAZ.
Byli na maškarním plese vlčat a světlušek. Vydali se objevovat krásy Českého Těšína.
Zúčastnili se okresního kola Svojsíkova závodu, uctili památku zemřelých skautů, kteří
zahynuli v odboji při 2. svět. válce na Ivančině, 14 dnů o prázdninách byli na táboře.
Skautské středisko uspořádalo 3. 9. indiánské zábavní odpoledne pro děti na malém
hřišti na Zámecké na rozcestí ulic B. Němcové a Prostřední.
Český červený kříž, místní skupina
Předsedou místní skupiny je Miroslav Berger, jednatelkou jeho manželka, pokladníkem
Věra Tomášková a revizorem účtů Miluše Böhmová. Místní skupina ČČK má okolo 100 členů,
vysoký věkový průměr, takže se počet členů stále snižuje. Letos po provedeném náboru přibylo 22
nových členů. Místní skupina ČČK zorganizovala zájezd na Radhošť, další činnost pro naše členy
zajišťuje oblastní skupina ČČK a to v Klubu seniorů v budově ČČK v Ostravě, kde mohou denně
dopoledne aktivně tvořit, cvičit nebo se vzdělávat. Mohou také bezplatně využívat právní poradnu.
Český rybářský svaz, místní organizace
Počet členů se zvýšil na 390. Členové jsou nejen z Polanky, ale i ze Staré Bělé a z Proskovic.
Scházejí se v rybářském areálu „Na sádkách“ u strouhy zvané Mlýnka. Výroční schůze byla
v březnu. Vedení je beze změn: předsedou je Karel Kolder, jednatelem Jaromír Turoň, hospodářem
Jaroslav Vavroš. 1. a 2. května pořádali opět rybářské závody na strouze a v rybníku v areálu sádek..
Základní kynologický kroužek
Schází se i nadále každou neděli dopoledne na cvičišti na Skotnici, kde se provádí výcvik
psů. Předsedou je stále Miroslav Kotásek a hospodářem Petr Friedel. Výcviku se zúčastňuje okolo
32 členů.
Letecko-modelářský klub Polanka (LMK)
pracuje v posledních letech samostatně. Patří do Svazu modelářů České republiky. Má 20 platících
členů a dvojnásobek příznivců. V oblasti dolní části Mozgalu v Polance má pronajatou plochu (tzv.
Fialova louka), kterou udržuje a využívá jako letiště pro pořádání akcí, soutěží a relaxaci.
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Mladší členové jezdí na vlastní náklady po soutěžích v celé republice, dobrými výsledky reprezentují
klub. Ten má své internetové stránky a je v povědomí většiny modelářů a jejich příznivců v ČR a
SR. Koncem roku 2008 k 35 výročí založení klubu, předal dlouholetý obětavý vedoucí a iniciátor
založení klubu Rudolf Kanclíř * 1942 vedení mladším členům. Rok 2009 prokázal, že má schopné
následovníky.
Předsedou je Radim Barč z Ostravy, místopředsedové František Odehnal, Tomáš Kanclíř a Libor
Kristián, hospodářem je Miroslav Stryk. Správcem webu je Tomáš Kubica.
Akce klubu: brigáda na letišti (4.4.), Otevírání nebe (17.5.), kde zážitkem byla poslední práce
Zdeňka Klečky - obří model o rozpětí křídel 3.5 m (17.5.). Dále uspořádání celostátní soutěže v kat.
RCEK ( 6.6.), zavírání polanského nebe (4.10.), Polanský kombat (vzdušný souboj) - 1.12.
15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Delegáti jednotlivých oddílů DTJ (házená, volejbal, ASPV a turistika) 16. 10. 2009 na
členské schůzi zvolili výbor DTJ ve složení Jaromír Friedel, Jiří Gramel, Bohuslava Sojková,
Dominik Matěj a Petra Slahúčková. V současné době mají jednotlivé oddíly celkem 369 členů,
z toho 208 členů do 21 let.
Členové DTJ na své valné hromadě odsouhlasili převedení veškerého majetku (budova
Dělnického domu, šatny, hřiště a celý pozemek) formou daru na městský obvod Polanka.
Starosta DTJ Ing. Jaromír Friedel předal podepsané smlouvy o převodu nemovitostí starostovi
Přemyslu Kapříkovi. Tomuto předání byli přítomni i zástupci jednotlivých oddílů DTJ a členové
rady městského obvodu. Zastupitelstvo po souhlasu rady města Ostravy dar převzalo.
V budoucnu by se měl Dělnický dům stát místem pro konání kulturních, společenských a
veřejných akcí a sloužit pro zájmové organizace. Venkovní prostory by sloužily pro sport a
relaxaci. Bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit finanční prostředky na
přestavbu.
I po převedení majetku pracují oddíly dále, v nezměněném rozsahu zabezpečují své sportovní,
tělovýchovné a jiné aktivity. Výbor posoudí změnu názvu celé organizace, protože DTJ Polanka je
již od r. 2000 samostatnou organizací, která není součástí Svazu DTJ a název je pouze historickým
pozůstatkem
Oddíl házené
Oddíl házené má 191 členů. 15. ročník turnaje Polanka CUP letos proběhl na 4 hřištích
současně za obrovské účasti 30 družstev s 500 sportovci a zařadil se mezi největší házenkářské
akce v celé ČR. V sobotu 13. 6. během turnajových bojů se uskutečnil tradiční dětský den
s mnoha hrami, soutěžemi, večerní diskotékou a ohňostrojem. Ta nejlepší družstva se utkala
v neděli. Minižáci a mladší žáci získali 3. místo, 2. místo získal mladší dorost.
V sezóně 2008/9 měla dobré výsledky obě družstva v mužské kategorii, starší dorost a
mladší žáci. Menších úspěchů dosahovala družstva starších žáků a záložního družstva
dorostenců, kteří se potýkali s nedostatkem žáků.
Mládežnické kategorie se zúčastnily týdenního tréninkového kempu na Hadince u
Vítkova a letní soustředění absolvovalo také seniorské družstvo.
Poslední srpnovou sobotu proběhl turnaj „O pohár místostarosty obce Polanka nad
Odrou“ za účasti i hostů ze Slovenska, Polska a 1. ligy Sokol Ostrava.
V této sezóně hraje pět mládežnických družstev – od nejmenších minižáků až po
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dorostence. V seniorských soutěžích reprezentují házenkářský oddíl DTJ Polanka 2
družstva mužů.
1. a 3. května pořádal oddíl házené Turnaj generací a mistrovské utkání mladších žáků,
mužů a dorostenců v areálu Děl. domu a ve Sportovní hale.
11.–14. 6. proběhl mládežnický turnaj v házené POLANKA CUP 2009, 25. 7. oddíl házené
uspořádal Krmášovou zábavu v Děl. domě a 5. 12. v Děl. domě tradiční Mikulášskou zábavu.
Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu má 118 členů.
Družstva oddílu volejbalu se účastní soutěží v krajských a městských přeborech. Mužstvo
„A“ vede tabulku v krajských přeborech, družstvo juniorek je na třetím místě, rovněž i družstvo
starších žákyň. Ženy hrají městský přebor, kde zaujímají druhé místo, dále městský přebor hrají
muži „B“a družstvo kadetek. Nejmladšími členkami oddílu jsou hráčky volejbalové přípravky.
31. 1. uspořádal oddíl volejbalu Ples sportovců v sále Dělnického domu a v dubnu
zopakovali netradiční zábavnou show v podání ostravské Travesti skupiny Divoké kočky.
Na jaře zahájili tradičně sezónu na venkovních antukových hřištích u Dělnického domu
turnajem generací. Nejzábavnějším turnajem je turnaj rodinný, který hrají na zkráceném hřišti 3
hráči, mezi nimiž je příbuzenský vztah.
Ve sportovní hale se hrály dva turnaje a to turnaj žákyň s názvem Možná přijde i Mikuláš
(6. 12.) a nejprestižnějším turnajem roku byl už dvacátý šestý ročník Vánočního turnaje (19. 12.).
Oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV), smíšený oddíl pro muže i ženy
Má 39 členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková, pokladnicí Františka Barabášová. Cvičí
se jednou týdně v Dělnickém domě, přes plesovou sezónu v sokolovně.
Byly zorganizovány 2 turistické zájezdy a to na jaře na Javorový a na podzim na Praděd.
Členové se zúčastňovali bowlingových turnajů, organizovaných městem, v červenci a v srpnu
jezdili místo cvičení jednou týdně na kolech do blízkého okolí. Uspořádali velikonoční výlet
podél toku Pohančice do Mezihoří a do lázní Hýlov a předsilvestrovský výlet do Košatky.
Oddíl turistiky
Vede Jaromír Friedel a oddíl má 21 členů.
Tělocvičná jednota Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou působí v areálu sokolovny na Sokolské louce,
má k 1.1.2009 celkem 173 členů. Z toho 51 členů do 18 let , 37 členů do 15 let a 98 členů do 60
let, 75 členů nad 60 let. Starostou TJ Sokol je Zdeněk Bílý, místostarostou Luděk Dluhoš,
hospodářem je Dana Skybová z Klimkovic. Náčelnicí je Miroslava Tomášková.
Valná hromada se konala 26. 2. 2009.
Pravidelná cvičení v sokolovně : cvičení žáků (1.-5. roč.) -Vilišová, 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
Tradičního pálení čarodějnic, kterého se zúčastnilo 150 dětí a 300 dospělých. Atrakcí v průvodu
masek byla sekačka na trávu p. Machů, která táhla valník s figurínami čarodějnic. Spoustu soutěží
pro děti střídaly ukázky latinskoamerických tanců a hasičský zásah. Vyvrcholením programu bylo
zapálení vatry a pálení figurín čarodějnic, zhotovených žáky MŠ a ZŠ a ohňostroj M. Pavlíčka.
12. 4. organizovala TJ Sokol 5. ročník turnaje „Florbal Polanka Cup“ za účasti týmů
z Polanky, Klimkovic, Rožnova a Frýdlantu. Další akce: smažení vaječiny na Sokolské louce
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(setkání Staré gardy), florbalový turnaj Polanecká hůl, 5. ročník turnaje „Florbal Polanka Cup“ za
účasti týmů z Polanky, Klimkovic, Rožnova a Frýdlantu. 6. 11. proběhl Noční orientační běh
s tématem „Cesta kolem světa“, dále turnaj ve stolním tenise O starostovu pálku, kterého se
zúčastnily děti z Polanky, Nové Bělé, Proskovic, Vřesiny i Poruby.
.
U sokolovny byly dodělány terénní úpravy prostranství kolem sokolovny - zámková dlažba,
trávník na škvárovém hřišti a příjezdová komunikace. Dokončena byla oprava „boudy“. Byla
vybudována nová kolárna, vymalována tělocvična. Byla dána výpověď nájmu dolní místnosti
polanským skautům. Byla ukončena smlouva o společném využívání tenisového kurtu, která
vznikla na základě společné investice p. Ing. Souška, p. Ing. Dolkoše a TJ Sokol, která trvala 10
let. Od tohoto roku patří kurt TS Sokol.
Tělovýchovná jednota Polanka
je pozůstatkem sjednocené tělovýchovy v Polance nad Odrou před rokem 1989, tehdy
registrované jako Sokol Polanka n.O. Po obnovení skutečné tělocvičné jednoty Sokol (člena
ČOS) zůstala dřívější jednota jako Tělovýchovná jednota. Tvoří ji především bývalí házenkáři
(dnes „stará garda“) a jejich příznivci v počtu kolem 100 členů. Jejich předsedou je Vladislav
Dobeš. TJ má jen dva oddíly: oddíl pěší turistiky a rekreačního sportu, dále oddíl šachový
vedený Jindřichem Witosem.
Orel - Jednota Polanka
Jednota má 39 členů. Starostou je Jan Prokop (ul. Za Humny), jednatelem Alois
Neisar. Jednota nemá vlastní tělocvičnu, pořádá vycházkové akce do okolí Polanky, např.
vyjížďky na kolech, kuželkářské soutěže, smažení vaječiny na farské zahradě a účastní se
každoroční župní akce v červnu - Putování Poodřím. Zájezd v tomto roce neměla.
Společně s KDU – ČSL pořádala lidový ples, oslavu Dne matek a Mikulášskou
nadílku pro děti. Příležitostně organizovala sběr železného šrotu.
Fotbalový klub SK Polanka
Fotbalový klub SK Polanka na své valné hromadě 19. 3. 2009 zvolil do výkonného výboru jako
předsedu Jiřího Němce, místopředsedy Romana Šolce a Radovana Řehulku, tajemníka Lumíra
Prauzka a další členy výboru: Jaroslava Wojnara, Petra Vozníka, Jiřího Vozníka, Martina Graffa
a Davida Sameše. Závazky z minulosti, které narostly téměř k 1 miliónu korun se podařilo snížit
na 40 000 Kč. Zásluhou Davida Vozníka a Radovana Řehulky se obnovila činnost benjamínků,
kteří se během zimy úspěšně zúčastnili halových turnajů v Hlučíně, Karviné, Vítkovicích a
Bílovci. Mužstvo žáků hraje pod vedením Radka Gattnara a Honzy Lokaje. Dorost pracuje pod
vedením Ivo Klímka a Kamila Tomáška, hraje krajskou soutěž. Trénují zároveň s mužstvem
mužů na umělé trávě ve Vřesině. V družstvu mužů nahradil dosavadního trenéra L. Adlera
Tomáš Černín, mužstvo je na 6. místě tabulky.
5. 12. proběhl ve sportovní hale fotbal. turnaj BONVER CUP .
Sportovní hala
Správcem sportovní haly je zaměstnanec úřadu Pavel Bochnia. S účinností od 1. 7. 2009
rozhodla Rada o navýšení poplatku za pronájem Sportovní haly pro polanské organizace za 350
Kč/hod.a pro ostatní 550 Kč/hod.
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16. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická péče o občany je nadále soustředěna do dvou středisek v obci:
Středisko v bývalých učitelských bytech na ul. 1. května 545, kde ordinují lékaři:
MUDr. Zdeněk Strakoš se zdravotní sestrou Libuší Krawczykovou
MUDr. Sylva Klegová – dětská lékařka se zdrav. sestrou Jarmilou Kavalovou
Zubní oddělení: MUDr. Zdeněk Baran, zubní lékař, MUDr. Marek Baran (dr. Šálek je na
praxi v zahraničí), zubní hygienistka Jana Moravcová, nastoupili dva noví lékaři – MUDr. Roman
Příhonský, MUDr. Alena Dvořáková. Zdrav. sestry Renata Petrušková, Denisa Wegrzynová a
Dana Juchelková.
V budově je nadále zubní laboratoř, vede ji Bohuslava Pospěchová.
Ve druhém středisku na Osadě míru (ulice K vydralinám) v objektu Družstva vlastníků
pracují::
MUDr. Klára Höferová – praktická lékařka a zdravotní sestra Hana Pospíšilová.
MUDr. Eva Pröschlová – zubní lékařka a zdravotní sestra Jana Schenková.
Na odborná vyšetření, zákroky a hospitalizaci jsou pacienti posílání do Fakultní nemocnice
s poliklinikou v Ostravě – Porubě nebo do Městské nemocnice v Ostravě - Fifejdách. Odborná
vyšetření absolvují také v Mephacentru (bývalá stará poliklinika v Porubě), ve Vítkovické
nemocnici nebo v jiných zdravotnických zařízeních v okolí.
Lékárna byla znovu otevřena v bývalém lázeňském domě, který nyní patří novým
majitelům a slouží k léčbě neplodnosti.
Ve světě, v Evropě i v ČR se objevila tzv. prasečí chřipka, v naší obci ne. Díky přísné
karanténě se rozšířila jen minimálně.
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociálním úseku místního úřadu se mohou občané, kteří žijí sami nebo jsou zdravotně
handicapovaní přihlásit k realizaci projektu „Senior linka 156“. Je to služba, zajišťující bezpečnost
a zdravotnickou pomoc, kterou osoby přivolají pomocí stisknutí tlačítka, nosícího u sebe. Služba
stojí ročně 400-500 Kč.
V roce 2009 bylo vyplaceno na sociálních dávkách celkem 630.706,-Kč z toho:
430 686,-Kč - příspěvek na živobytí
183 660,-Kč - doplatek na bydlení
16 360,-Kč - mimořádná okamžitá pomoc
Celou agendu dávek v hmotné nouzi vyplácí Hana Šimůnková. Kromě těchto dávek
zabezpečuje agendu starých a zdravotně postižených občanů, to se týká jak výplaty dávek pro tyto
občany i poradenství, vykonává také funkci opatrovníka u dvou nesvéprávných občanů Polanky a
vede agendu 7 nesvéprávných občanů včetně šetření pro Okresní soud.
Celkem bylo vydáno na sociálním úseku 75 správních rozhodnutí.
Na žádost domovů důchodců a LDN jsou prováděna šetření v domácnostech klientů. Hana
Šimůnková také vede pořadník žadatelů o přijetí do Domova pokojného stáří u cihelny. V roce 2009
bylo podáno 7 žádostí o umístění v DPS na ul. Janovské 476. V pořadníku uchazečů o ubytování v
DPS je celkem 25 žádostí.
Na základě žádosti policie a soudů bylo vypracováno 160 zpráv o pověsti osob, trvale bydlících
v Polance.
Sociální pracovnice Bc. Markéta Třešňáková DIS. se zúčastnila v roce 2009 celkem 29
soudních jednání jako opatrovník nezletilých dětí. Na základě ústního jednání a šetření v rodinách
jsou k těmto jednáním vypracovávány zprávy, které slouží jako podklad pro rozhodnutí soudu.
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Markéta Třešňáková vyplácí dávku v hmotné nouzi u rodiny, kde otec nehradí výživné na dítě.
V průběhu roku 2009 bylo nově založeno 17 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).
Během roku 2009 byla u 4 dětí nařízena ústavní výchova. V jednom případě z důvodů
nedostatečné péče rodičů, ve 3 případech se jednalo o výchovné problémy a trestnou činnost
mladistvých. Děti jsou umístěny v zařízeních: Dětský domov Havířov, Dětský domov Horní
Těrlicko, Výchovný ústav Nový Jičín, Výchovný ústav Vidnava.
Ve všech případech ústavní péče je povinností sociálního pracovníka navštěvovat dítě
v ústavu nejméně 1x za 3 měsíce a rovněž pravidelně navštěvovat a spolupracovat s rodinou
umístěného dítěte.
Markéta Třešňáková vykonává také funkci kurátora pro mládež – v roce 2009 bylo řešeno na
tomto úseku 5 případů (děti a mládež do 18 let) s výchovnými a jinými problémy (záškoláctví,
trestná činnost, útěky z domova, neshody s rodiči). V souvislosti s trestnou činností mladistvých
osob se v rámci policejního šetření M. Třešňáková zúčastnila výslechů a soudních jednání.
Na úseku agendy přestupků bylo v roce 2009 nově zaevidováno a řešeno M. Třešňákovou 47
přestupků.
Nejčastěji byly řešeny přestupky proti občanskému soužití (v 28 případech) a dále přestupky
proti majetku (v 12 případech).
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Dvě náboženské obce působí na katastru Polanky už řadu let.
Římskokatolická farnost
kolem kostela svaté Anny (od roku 1998 kulturní památka) s farním úřadem pod kostelem.
Správcem farnosti je P. Zdeněk Pluhař. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 9.10
hod., ve všedních dnech v 17.45 hod., v zimním období, kvůli chladnému počasí jsou obřady ve
všedních dnech konány na faře. V době církevních svátků jsou bohoslužby slavnostnější
(Velikonoce, svátek sv. Anny, Vánoce) s větší návštěvou věřících, kdy bývá plný kostel,
podobně i při pohřbech z kostela. Katolických pohřbů se letos konalo celkem 10, z toho z kostela
6, jeden v kostele v Pustkovci, 3 z obřadní síně.
Varhanicí je Marie Krejčí, která řídí i chrámový smíšený sbor (kolem 20 členů).
Začátkem ledna bylo ve Tříkrálové sbírce pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra
vybráno celkem 8.848 Kč. Prostředky budou rozděleny mezi charitativní střediska ostravského
regionu.
Katolická náboženská obec má podstatně větší základnu než CČSH.
Farnost uspořádala 6. října v rámci Svatováclavského hudebního festivalu (v Ostravě)
koncert skupiny BRASS 6 v kostele sv. Anny v Polance. Instrumentalisté (6 hráčů na dechové
žesťové nástroje) předvedli náročný umělecký program. Na „půlnoční“ vánoční mši 24. prosince
byla provedena Vánoční mše Eduarda Marhuly se sborem, varhanami (Pavel Král) a třemi
hudebníky (housle, viola, flétna), byla provedena též na vánočním koncertě 28. prosince, kdy
účinkovali i sólisté (housle, trubka, zpěv).
. Farnost Církve Československé husitské (CČSH)
Sídlí v Husově sboru, kde má i kancelář. Farářem je od r. 2005 Mgr. Tomáš Chytil ze
Svinova. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 8.30 hod. v Husově sboru v Polance.
Varhaníkem je Pavel Král.
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Z Husova sboru byly letos 2 církevní pohřby.
Charitativní činnost CČSH: 29. 1. a 1.2. byl uspořádán sběr šatstva pro charitativní účely ve
spolupráci s Diakonií Broumov. Letos se sbíralo nejen šatstvo, ale i peřiny, přikrývky, ložní prádlo,
ručníky, nádobí a kuchyňské potřeby. Výsledkem byl rekordní objem těchto darů občanů.
Na letošní rok připadlo 50. výročí instalace nových varhan v Husově sboru. K tomu byl
uspořádán 12. 7. varhanní koncert Mgr. Pavla Rybky. Vyšel také článek Pavla Krále k tomuto výročí
v Polanském zpravodaji a v něm i vzpomínka na prvního varhaníka Vladislava Dobeše. Za celou
dobu své existence varhany nepotřebovaly žádnou velkou opravu.
V neděli 20. prosince byl v Husově sboru tradiční Koncert ZUŠ H. Salichové s provedením
mše J. Laburdy, v níž zpívalo Pěvecké sdružení Martinů z Třince.
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Radou města Ostravy byla zřízena řada nových okrsků, které jsou spravovány konkrétními
strážníky - okrskáři. Na Polanku připadli 4 okrskáři str. Milan Bačák, str. Tomáš Wolf, str. Petr
Blasch a str. Bedřich Holáň a Polanka byla rozdělena na 4 okrsky. Stávající služebna v budově
Družstva vlastníků byla k 31. 1. 2009 zrušena. Pro polanské strážníky - okrskáře slouží místní
služebna ve Svinově.
V květnu provedli strážníci městské policie namátkovou kontrolu v ostravských restauracích,
zaměřenou na podávání alkoholu mladistvým a kontrolu na ochranu před tabákovými výrobky.
V Polance byly zkontrolovány dvě restaurace a kontrola byla příznivá, zatímco v ostatních
ostravských obvodech odhalili 90 nezletilých pod vlivem alkoholu.
15. května byla nově otevřena policejní služebna v Ostravě – Porubě na Dělnické ulici, kam
patří se svými problémy i občané Polanky.
V Polance došlo k několika krádežím v objektu MŠ, radnice a zdravotního střediska,
rovněž i k několika vykrádáním aut. Na ul. H. Salichové došlo k vážným napadením dvou osob
psem - německým ovčákem.
20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V březnu a v říjnu byly přistaveny na obvyklých stanovištích kontejnery na velkoobjemový
komunální odpad, pocházející z domácností. Kromě toho je od roku 2007 denně otevřen Sběrný
dvůr v areálu Družstva vlastníků na Osadě míru, který je otevřen 3 dny v týdnu.
Letos mohli od 11. – 15. 11. občané ukládat větve z ořezů dřevin a keřů ze svých zahrad
ve vymezeném prostoru víceúčelové sportovní plochy v ul. Janovská. Tyto větve byly zpracovány
v nově zprovozněné kompostárně společnosti OZO Ostrava.
Polanský zpravodaj 5/09 připomíná na počátku topné sezony lhůty pro čištění komínů se
spotřebiči pro tuhá, kapalná a plynná paliva. Pro případ požáru připomíná tísňovou linku 150 nebo
112.
Plynofikace obce před několika lety přispěla výrazně ke zlepšení ovzduší v zimním období.
Někteří občané však kazí tuto vymoženost spalováním méněhodnotného paliva a zejména umělých
hmot. Mohou tomu zabránit kontejnery na umělé hmoty rozmístěné po obci. Jsou stále více
využívány.
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21. POČASÍ
Z normálu se počasí vymklo letos jen několikrát, např. krupobitím, bouřkou a průtrží
mračen 11. května, vichřicí a bouřkou 22. května, sněhovou kalamitou 15. října. Začátkem srpna
přišly tropické teploty do 33 st.C. Byl teplý podzim až do 14. října. Od 23. března do 25. října byl
opět zaveden letní čas.
Začátek ledna bez sněhu, ranní mrazy do -11 st.C (9. 1.), nový sníh od 5. 1. , oteplení na +9
st.C - 6. února, od 9. 2. opět mráz a nový sníh. Obleva 28. 2. další 9. 3. V březnu ráno kolem nuly,
29. 3. celý den déšť. 2. 4. bylo + 14 st. C, od 4. 4. odpolední teploty stoupají až na + 22 st. C.
V květnu teploty přes 20 st. C , 11. 5. bouřka, kroupy, průtrž mračen, 19. 5. bouřka, 22. 5. bouřka a
vichřice. V červnu pršelo 6. a 7. (duha), deštivé počasí se drželo od 19. do 25. 6., teploty opět
okolo 22 st. C. 1. července 28 st. C, 8. 7. v noci bouřka, 14. 7. a 30. 7. bylo 30 st. C, 2. 8. tropická
teplota 33 st. C, do konce srpna okolo 30 st. C, 29. 8. pršelo. Celé září bylo teplé, odpolední teploty
přes 20 st.C. Začátkem října kolem 15 st.C, 7. října bylo 23 st.C. Ochlazení od 14. října, další den
sněžení a sněhová kalamita v republice. Od 30. října přes den jen 3 st.C, sychravo, 10. listopadu
déšť a vítr. Od 25. listopadu odpolední teploty přes 10 st.C, 30.11. vítr (v Beskydech orkán). První
mráz 3. prosince (- 5 st.C), další 13. a 14.12. , sněžení od 16.12., 19.12. ráno -13 st.C, ale od 23.
prosince přišla obleva, vítr a sníh zmizel. Nasněžilo 28.12. a teploty do konce roku byly kolem
nuly.
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
1. 1. Polanka má 4 659 obyvatel
16.1. IV. Společenský ples (ZŠ + MŠ + ZUŠ) v prostorách ZŠ (nová škola)
28. 1. Zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. O.
29.1 - 1.2. Sběr šatstva pro charitativní účely, který org. Církev ČSH
31.1. Zrušení služebny Měst. policie v areálu DV
Ples sportovců v Dělnickém domě (odbíjená DTJ)
7. 2. Karneval MŠ v Dělnickém domě
12.2. VČS míst. org. Českého červ. kříže
18.2. Česká televize 1 natáčela pořad o zámku v Polance
Březen - Zpracováno prezentační DVD o Polance (v prodeji za 100 Kč)
3. 3. Kamenný kříž z r. 1853 na křiž. na Fojtovské kulturní památkou
14.3. Dětský maškarní ples u Dluhošů (Klub rodičů)
19.3. Valná hromada fotbal. klubu SK Polanka
Vystoupení býv. žáka ZUŠ Adama Malíka s Janáčk. filh. (klarinet)
25. 3. Zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. O.
28. 3. Putování krajem sněženek – TJ Sokol
31.3. Koncert absolventů ZUŠ v sále ZUŠ
1. 4. Vystoupení býv. žáka ZUŠ Ondřeje Kvity s Janáčkovou fillharmonií
4. a 5. 4. Velikonoční výstava v sále ZUŠ (zahrádkáři)
12. 4. 5. ročník turnaje „Florbal Polanka Cup“ – TJ Sokol
15. 4. Koncert Pavla Dobeše ( Školská , kultur. a sport. komise) v sále kina
18. 4. Jarní výstava a stolní bodování králíků (chovatelé)
25.4. Jarní notování (koncert Dech. hudby z Polanky a Pol. písničkářů) v kině
30. 4. Pálení čarodějnic (5.ročník) – Sokol, MŠ, Klub rod. ZŠ – v areálu Sokol.louky
1. 5. Májový budíček (dech. hudba na Zámecké)
Turnaj generací v areálu Děl. Domu – pořádal oddíl házené
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1. a 2. 5. Rybářské závody na Polanské strouze (rybáři)
2. 5. Akce MO ČČK na Slezskoostravském hradě
6. 5. Koncert učitelů ZUŠ s názvem A tak my tu žijem (muzikál. a swingový pořad)
8. 5. Nová vláda ČR (úřednická) Jana Fischera
9.5. Zájezd na hrad – Bouzov – cesta za pohádkou , Klub rod. a přátel ZŠHS
12.5. Vystoupení MŠ pro prarodiče v kině
13.5. Den matek – MŠ v kině
16. 5. Zájezd zahrádkářů do Polska (Písařovice, Wieliczka)
17. 5. Otevírání nebe (let.model.klub ) , Fialova louka)
20.5. ZUŠ Vernisáž výstavy absolventů a koncert absolventů
29. 5. Smažení vaječiny v areálu sokolovny – Klub rodičů a přátel školy
30. 5.Zájezd na Javorový a do Řeky (ASPV)
5.-6.6. Volby do Evropského parlamentu
10. 6. Zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. O. v sále kina
11. – 14. 6. mládežnický turnaj v házené POLANKA CUP 2009
17.6. Svátek hudby (ZUŠ) v sále kina
21. 6. TJ Sokol – turnaj ve florbalu „Polanská hůl“
24.6. Začátek povodní na Moravě (Jeseník n.O., N. Jičín), 13 mrtvých
29.6. Silná bouře nad Polankou, přívalový déšť, Polančice vylila
12. 7. Varh. koncert Pavla Rybky v Hus. sboru (50. výročí varhan v tomto sboru)
17.7. Vernisáž výstavy H. Salichové (galerie Chagall v Ostravě)
Křest knihy Helena Salichová (Petr Pavliňák)
18.7. Turist. akce zdrav postižených z Ostravy, výklad u zámku (kronikář)
23. 7. Demonstrace občanů u zámku (za záchranu zámku)
25.7. Krmášová zábava v Děln. domě (házená DTJ)
26. 7. Krmáš v Polance, koncert dech hudby, výstava drob. zvířectva v areálu chovatelů
3. 9. Indián. zábavní odpoledne pro děti – Skauti na malém hřišti na Zámecké
12. 9. Dech hudba hrála na svěcení hasič. praporu ve Svinově. V televizi pořad o H.Salichové.
19. 9. Vsyp na vsypové loučce na místním hřbitově. Zájezd ČČK na Radhošť
20. 9. Den NATO na letišti v Mošnově
27. 9. Papež Benedikt 16. na návštěvě v ČR
30. 9. Zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. O. v sále kina
4.10 Souboj draků (Oderské louky u Honculy)
6.10. Koncert BRASS 6 (žesťový soubor) - Svatováclav. festival v kostele sv. Anny
8. a 11. 10. Opakovaný sběr šatstva pro charitativní účely v Husově sboru - Církev ČSH
11.10. Přímý přenos (rozhlas) bohoslužby z Hus.sboru ve Svinově i s věřícími z Polanky
14. 10. Zápas v divadel. improvizaci v místním kině - Škol., kult. a sport. komise
16.10 Člen. schůze DTJ, rozhodnutí o darování Děln. domu
24. 10. Prodejní výstava králíků – chovatelé
4. 11. Koncert folkové kapely Devítka v kině – Škol., kult. a sport. komise
5. 11. Klub rodičů a přátel školy zorganizoval lampión. průvod s názvem „Polanské světélkování“.
Na radnici v Ostravě vyhlášen Senior roku 2009 (kronikář J.Král)
6. 11. Noční orientační běh s tématem „Cesta kolem světa“, TJ Sokol
11.11. Školní liga miniházené ve sport. hale (2. turnaj)
12.11. TV Polar natáčí v Polance reportáž o kronice obce se Seniorem 2009, kronikářem
13. 11. Polanecký džbánek – ochutnávka vín, folklorní soubory (Vinotéka U Francka) v kině
23.11. TV Prima-Polar vysílá pořad natočený 12.11. v Polance
28. 11. Slavnostní koncert Dech. hudby z Polanky k 90. výročí jejího založení.
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29. 11.Slavnostní schůze hudebníků k 90. výročí založení v malém sále u kina.
30. 11.Zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka n. O. v sále kina
1. 12. Vánoční jarmark dětských výrobků s názvem „Vánoce ve škole“ – v prostorách ZŠ
4. 12. Zemřel dlouholetý kapelník Dech hudby z Polanky Vladimír Figala (79 let)
5. 12. Mikulášská zábava v Dělnickém domě, oddíl házené DTJ, ZŠ a Kult., škol. a sport. komise
5. 12. Fotbalový turnaj BONVER CUP - organizoval fotbal. klub SK Polanka
5. 12. Turnaj pro děti ve stolním tenise „ O starostovu pálku“ v sokolovně, TJ Sokol
9. 12. Autogramiáda a křest knihy Štěpána Neuwirtha „Pohádky s vůní luk a lesů“ v nové škole
Koncert dětí ZUŠ v sále ZUŠ - Vánoce, Vánoce přicházejí
12.12. Diskotéka u vánočního stromku - ZŠ
20.12. Vánoční koncert ZUŠ v Husově sboru – pásmo vánoč koled (Jindřich Czerný) a instrument.
vystoupení učitelů ZUŠ, Vánoční mše J. Laburdy, Pěv. sdružení Martinů z Třince
24.12. Půlnoční mše v kost. Sv. Anny, mše Eduarda Marhuly (řídila M.Krejčí, Pavel Král varhany)
28.12. Vánoční koncert v kostele sv. Anny s provedením mše Eduarda Marhuly – jako 24.12.
30.12. Turistická akce ASPV do Košatky
23. RŮZNÉ
23. 7. se konalo veřejné shromáždění u zastávky Pod zámkem na podporu zámku proti jeho
zbourání. Toto shromáždění iniciované Radomírem Zaciosem přijeli podpořit i poslanci a bývalí
ministři Zdeněk Škromach a Vítězslav Jandák (býv. ministr kultury).
V republice končí výroba klasických žárovek s wolframovým vláknem, ty jsou
nahrazovány zářivkami (úspora elektrické energie).
19. dubna letěly nad Polankou dva horkovzdušné balóny
Občan Petr Kůdela z Osady míru (mluvčí Moravskoslezských hasičů) byl úspěšný ve
vědomostní soutěži AZ kvíz České televize (září).
Na Slovensku došlo k velkému důlnímu výbuchu 19.8. v Handlové.
Česká republika řídila půl roku Evropskou unii (leden – červen).
Vyšlo první DVD o Polance (květen), prodávalo se na místní radnici (100 Kč).
24. PŘÍLOHY
KULTURNÍ SOBOTY a bohatá kulturní činnost dobrovolných kult. pracovníků
v Polance v letech 1973 – 1995
SMYČCOVÁ KVARTETA v Polance – stručné dějiny
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