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2. KRONIKA
Kronikářem je Mgr. Jaroslav Král * 1932. Do funkce byl ustanoven roku 1994,
kroniku však navíc doplnil o zápisy od 1. ledna 1991 (od začátku fungování obvodního úřadu
v Polance). Zápisem za rok 2010 funkci obecního kronikáře ukončil.
Kronikář pohovořil o své kronikářské činnosti na stanici Českého rozhlasu Ostrava
v pořadu Seniorklub 3. ledna (jako Senior města Ostravy 2009).
Ve čtvrtek 4. března uspořádal besedu o obecní kronice v malém sále u kina. Občané
měli možnost prohlédnout si svázaný výtisk obecní kroniky 1991 – 2000, uloženého
v trezoru místního úřadu i v Archivu města Ostravy, opisy nejstarší kroniky psané od roku
1925 i zápisy do kroniky z let 2001 – 2008 a další zajímavé dokumenty k historii. Besedy se
zúčastnilo asi 50 občanů.
Uspořádal dokumentaci o letci plk. Jiřím Královi, rodáku z Polanky n. Odrou (100.
výročí narození, 70. výročí hrdinské smrti). V pondělí 15. března, v den 100. výročí jeho
narození, uspořádal v kulturním domě osady Janová vzpomínku na něj a besedu o jeho životě
s pamětníky a starousedlíky z Janové. Besedy se zúčastnilo jedenáct občanů.
Kronikář z iniciativy občanů uspořádal v letním období pravidelné krátké vycházky po
zajímavostech z historie Polanky. Pořádal je ve spolupráci s místní skupinou ČČK každou
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druhou neděli v měsících červnu, červenci, srpnu, září a říjnu (Mozgal, smírčí kříž, Polní
rybníky, studánka sv. Jana, Přemyšovský les, bývalé divadlo v přírodě, tramvajová trať,
cihelna, obecní dům, nová mateř. škola, stará škola, park V. Nelhýbla, kostel sv. Anny,
Kulturní dům na Janové, pamětní desky a památky na Janové, D 47).
Pro organizaci místních zahrádkářů pořídil kronikář výpis z obecní kroniky k dějinám
spolku. Pořídil přepis kroniky Kroužku přátel poezie.
Zúčastnil se setkání obvodních kronikářů v Archivu města Ostravy (28.11.).
V Polanském zpravodaji v rubrice „Ze stránek kronik“ publikoval články: Beseda o
kronice obce, Historie obce – informace o vycházkách, Jiří Král (příloha – 4 strany), Cesta
do Klimkovic před 133 lety, Autobusové zastávky a jejich názvy a Partyzán Zdeněk
Kovalčík. V časopise Poodří 2 / 2010 publikoval rozsáhlejší článek „Za tajemstvím osudu
válečného stíhače Jiřího Krále“ (ke 100.výročí narození rodáka z Polanky).
Uložení dosavadních kronik obce:
Kronika založena 1.1.1925 učitelem Antonínem Figalou. První díl „Pamětní kniha obce
Polanky“ je psána ručně, bez kopie. Originál uložen v Archivu města Ostravy v O.-Přívoze
Špálova 19, vázaná kniha formátu A 4, má celkem 396 stran, zapsaná léta 1925 – 1937. Léta
1938 – 1945 (doba německé okupace) je v prvním díle obecní kroniky zapsána dodatečně, až
po válce, dopsal ji učitel Josef Kavala, ten pak zapsal i léta 1946 – 1958 včetně.
Druhý díl – „Kronika Polanky – Díl 2“ je rovněž vázaná kniha, má 438 rukou psaných
stran. Poslední zápis je k 31. 12. 1974. To již byla kronikářkou obce učitelka Jiřina
Dobešová. Ta ještě dopsala rok 1975 – samostatně v jednom svázaném výtisku na psacím
stroji.( V modrých deskách), je rovněž uložen v AMO.
Třetí díl kroniky (1976 – 1990) dlouho scházel, protože Polanka přestala být
samostatnou obcí po připojení k Ostravě od 1.4.1976. Neměla vlastní samosprávu, proto ani
neměla vlastní kroniku. Aby nebyla 15 let mezera v kronice, dopsal toto období podle svých
a jiných dochovaných podkladů současný kronikář Mgr. Jaroslav Král na počítači a jeden
jeho výtisk bude uložen v Archivu města Ostravy, druhý na radnici v Polance.
Čtvrtý díl obsahuje desetiletí 1991 – 2000 a zachycuje život obvodu Polanka nad
Odrou od obnovení vlastní samosprávy v roce 1991. Je již psán na počítači ve dvou výtiscích
(jeden pro uložení v AMO, druhý na radnici v Polance). Je tištěn přehledně podle kapitol,
ozdobným písmem. Je svázán v ozdobných deskách.
Pátý díl obsahuje desetiletí 2001 – 2010 včetně. Bude obdobně svázán a uložen
v AMO a na místní radnici.
Jiné kroniky.
V AMO je uložena kronika Měšťanské školy v Polance n.O. od roku 1931, dále kronika
divadelního spolku Petr Bezruč (1945 – 1965). Vázaná kronika Obecné (národní školy)
nebyla při změně ředitelů národní školy (před jejím zrušením v roce 1973) do AMO
odevzdána.
Některé spolky nebo organizace si vedou své kroniky. Mezi vzácnější patří např.
kronika hasičů.

3. POPIS OBVODU
Jeden ze 23 obvodů statutárního města Ostravy Polanka nad Odrou – se za posledních
dvacet let pod vedením vlastní samosprávy hodně změnil. Vzrostl počet jeho obyvatel o více
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než 800 a na jeho katastru, který je stále druhým největším co do rozlohy (17,24 km2)
v městě Ostravě, se stále hodně staví a je vysoký zájem o parcely pro výstavbu rodinných
domků. Obyvatelstvo je české, Romové zde nežijí.
Díky provedené plynofikaci se podstatně zlepšila čistota ovzduší (zvláště v zimním
období). Samotná poloha obvodu ve východní části Ostravy umožňuje západním větrům
vhánět sem čistý vzduch z okolních lesů a odnášet průmyslové zplodiny do západní části.
Návštěvníky obvodu přivádí do Polanky poměrně dobré dopravní spojení a dostupnost
Chráněné krajinné oblasti Poodří, oblasti rybníků a vzácnost tak bohaté fauny a flóry v těsné
blízkosti městské aglomerace. Zvyšuje se frekvence cyklistů na cyklostezkách a v zimě počet
běžkařů. Podstatně se zvýšil i dopravní ruch na silnicích uprostřed obce, proto byly podél
hlavní silnice po celé délce vybudovány chodníky pro chodce od Klimkovic až po Odru.
K dostupnosti Polanky přispělo i dokončení dálnice D 47 a její napojení na dálnici D 1.
Nejstarší dosud zachované osídlení Polanky bylo podél hlavní cesty (ulice 1. května)
od Klimkovic až po Odru. Obec měla dlouho vesnický charakter. Teprve kolem roku 1928
začaly vznikat dvě nové kolonie – osady: Fojtovská (za bývalým fojtstvím v místech Orlovny
a Dělnického domu) a Zámecká (za zámkem) a kolem roku 1950 Osada míru, přezdívaná též
Kraví hora. K Polance patří i hraniční osady Janová, Přemyšov a nejmenší Hraničky.
Katastrálně je Polanka (později Polanka nad Odrou) členěna na Horní Polanku (na
sever od hlavní silnice) a Dolní Polanku (na jih od ní).
Parcelací a výstavbou rodinných domků získala obec charakter převládajících
rodinných domků se zahrádkami. Větších domů zde bylo postaveno jen několik:
dvanáctibytové domy na ul. H. Salichové – č.p. 901, 902, 1056, 1057, ze starších „Cihelna“.
č.p.476.
Poštovní úřad je v Polance od roku 1894, od roku 2004 sídlí v budově nákupního
střediska na ul. 1. května 1136/156 a přestěhoval se z Obecního domu č.p.1 ( nyní radnice ),
kde byl dlouhá léta . Pošta Ostrava 25 (PSČ 725 25) je poštou ukládací a podací Vedoucí
byla Lucie Holníková, od 1.10 2010 je vedoucí Dana Valná. Celkem zde pracují tři
zaměstnanci: kromě vedoucí jsou to Marta Wojnarová a Marcela Tvrdá. Čtyři poštovní
doručovatelky jsou zaměstnankyněmi Pošty Ostrava 8 – Poruba.
Pošta Ostrava 25 nabízí širokou škálu služeb, např. bankovní, peněžní, listovní,
balíkové, bezhotovostní styk, prodej telefonních karet, důchodovou službu, základní stavební
spoření, pojištění, služby Czech point – ověřování podpisů, poštovní spoření, prodej
kalendářů, semínek aj.
Poslední mapu městského obvodu Polanka nad Odrou vydala radnice v roce 2006.
Jsou již na ní opraveny dřívější chyby, správně označeny místní čtvrti a části obce, ulice i
čísla domů. Na zadní straně jsou stručné údaje o Polance v češtině, angličtině a němčině,
fotomapa a malá vyobrazení některých objektů – kostel sv. Anny, Frankova kaple, obecní
kaple, kaplička sv. Vendelína, Husův sbor, socha sv. Jana Nepomuckého, nová sportovní
hala, stará škola, Dům s pečov. službou (Dům pokojného stáří, býv. Cihelna). Zasklené
zvětšeniny mapy jsou instalovány před radnicí a na některých autobusových zastávkách
v obci.
Jako chráněné kulturní památky jsou v Polance : barokní socha sv. Jana Nepomuského
u strouhy poblíž železniční zastávky ( z roku 1747), kostel sv. Anny z roku 1893 (jako
kulturní památka vyhlášen r. 1998) a barokní kamenný kříž z roku 1853 na křižovatce ulic
Hraničky a Anny Letenské (jako památka vyhlášen 3. 3. 2009). Dominantou obce je kostel
sv, Anny s farou, budovou staré školy a dosud stojícím zámkem ze 17. století, všechno ve
středu obce.
3

2010
4. OBYVATELSTVO
K 1. 1. 2010 dosáhl počet trvale přihlášených občanů v Polance 4 755, což je proti
předešlému roku o 96 obyvatel více. Mužů je 2 384 a žen 2 371. Dětí od 0 -15 let je celkem
637. Z celkového počtu u nás žije 35 cizinců. V současné době jsme již předběhli např.
obvod Svinov i město Klimkovice, které má 4 098 obyvatel. S uvedeným počtem obyvatel se
řadíme na 8. místo z 23 ostravských městských obvodů.
Ke 31. 12. 2010 dále vzrostl počet obyvatel Polanky na 4 762 osob, což je o 7 osob
více než před rokem. Z toho je 2 361 mužů, 2 401 žen a dětí do 15 let je 717.
Občané jsou v naprosté většině české národnosti. Cizinců zde žije jen několik, jejich
evidenci však nevede místní úřad, ale Cizinecká policie. Romové zde vůbec nežijí.
Kromě místních starousedlíků (nejčastější příjmení Neuwirth, Ulmann, Kavala, Dluhoš,
Malík, Dobeš, Tomášek, Honěk, Hurník, Kubica, Friedel, Mihula, Krakovský,Vavroš, Sojka,
Fešar, Hořínek, Petruška, Prauzek, Andla, Berger, Kurka, Bujnoch, Nebel, Klapuch, Stiller,
Vozník, Gelnar, Veverka, Lubojacký, David, Šafer, Surý, Missig, Bena, Bartoš, Návrat,
Nitka, Král, Freisler, Sýkora, Michalčík, Schneider, Stanovský, Řehulka, Zátopek, Kotala,
Blažek, Mazur, Hajniš, Foltýn, Pasker, Pavlíček, Teichmann, Žídek, Figura, Šolc, Homola,
Planka, Martínek, Němec, Rusek, Gřešek, Rypel, Franek, Figala,…..) zde přibývají noví
obyvatelé, kteří v Polance koupili a adaptovali starší rodinný domek nebo si na koupené
parcele postavili nový domek. Tak v padesátých letech minulého století se objevila zcela
nová příjmení, z nichž část patřila Slovákům pracujícím v dolech a hutích na Ostravsku –
např. Botoš, Krivý, Ivančin, Šalamún, Gemela, Červeň, Jacko, Hlavatík, Kačur, Sedláček,
Magda, Rábara, Vengrín, Perexta, Majtán, později Slávik aj. ), přibyla nová příjmení migrací
z různých krajů – např. Širocký, Kuska, Vařeka, Svačina, Sedlmaier, Balnar, Vavrečka,
Kvita, Šindelka, Zegzulka, Zych, Lokaj, Lichý, Skácel, Klímek, Janulík, Repka, Hranický,
Rokoš, Venhuda, Adamčík, Karlíček, Bendžala, Tomala, Rodovský, Marek aj.
V našem obvodě se v roce 2010 narodilo 58 dětí (všichni v porodnicích v okolí), z toho
24 chlapců a 34 děvčat. Zemřelo 51 občanů obvodu. Na místní radnici bylo uzavřeno 6
občanských sňatků. Církevních sňatků letos nebylo. Uskutečnilo se 10 vítání nových
občánků. Pozvání na každoroční setkání jubilantů (70, 75 let) letos přijalo 80 z 84
pozvaných.
Nejvyššího věku se letos dožili občané Polanky:
Josef Berger……………..96 let
Františka Vlková……… ..95 let
Karolina Žůrková ……….94 let
Josef Pitucha…………….93 let
Marie Bergrová ……..…..92 let
Jiřina Dobešová………….92 let
Vlasta Slezáková…………91 let
Josef Mácha ………….....91 let
Sylva Kárníková ………...91 let
Jarmila Kotalová…………91 let
Jaroslav Neuwirth ……… 90 let (v DD v Zábřehu)
Anna Antušáková………..90 let.
Z nejstarších občanů letos zemřeli: Vlasta Slezáková - 91 let, Břetislav Dluhoš – 89
let, Alena Vavrošová – 88 let, Anežka Gřundělová – 88 let, Marie Nedvědová – 86 let,
Věroslav Neuwirth – 85 let, Slavomír Kocur – 85 let, Antonín Hruboš – 84 let, Josef
Matoušek – 84 let, Oldřiška Silberová – 84 let, Františka Pryzulová – 84 let, Bohuslav 4
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Husník – 83 let, Pavel Kačer – 83 let. Libuše Bujnochová – 83 let.
Nejmladší zemřelí: Vanda Klečková – 37 let, Petr Doseděl – 46 let (sebevražda),
Štefan Magda – 49 let, Jiří Chrastina – 50 let, Anna Kotalová_- 53 let, Květoslava
Beliančinová – 55 let, Drahomíra Biolková – 57 let.
Z občanů, kteří byli v obci známí, to byli např. František Sojka (zasloužilý hasič – 68)
Vlasta Slezáková, (býv. učitelka - 91), Pavel Kotala (funkcionář fotbalu), Věroslav Neuwirth
(býv. správce hřbitova a hudebník, otec známého hokejisty - 84), Břetislav Teichmann
(hudebník - 73) a jiní.
Podle evidence kronikáře zemřelo v obci v r. 2010 51 občanů nebo rodáků z Polanky,
zemřel také zdejší dlouhodobý zubní lékař MUDr. Zdeněk Baran ve věku 66 let. Smuteční
obřadní síň u hřbitova (Frankova kaple) byla v provozu jen do dubna, pak v ní probíhala do
konce roku rekonstrukce. Pohřbů z této obřadní síně bylo proto jen 7 (a několik rozloučení
v rodinném kruhu), ostatní pohřby byly buď z katolického kostela – 11 pohřbů, též 1 pohřeb
ve Svinově a 1 v Klimkovicích, z Husova sboru Polance – 11 pohřbů, z toho 7 s občanským
obřadem, 1 pohřeb z Hus. sboru ve Svinově, v obřadní síni ve Vítkovicích byly 2 pohřby,
v obřadní síni Krematoria ve Slezské Ostravě 2 pohřby, v obř. síni v Krásném Poli jeden
pohřeb. Přibývá pohřbů zcela bez obřadu nebo jen v úzkém rodinném kruhu. Těch bylo letos
čtrnáct. (Pro srovnání – první pohřeb bez obřadu byl v roce 1987, jediný za rok.).V
posledních letech zcela vymizely v naší obci pohřby dětí. Ubývá pohřbů do hrobu na
hřbitově (jen asi 8, ostatní pohřby jsou pohřby žehem).
Při katolických pohřbech byl kněz P. Zdeněk Pluhař, v Církvi čsl. husitské farář Tomáš
Chytil ze Svinova, z občanských řečníků Jaroslav Rýc ze Svinova nebo Růžena Mertová
z Nové Bělé. V katolickém kostele hrával při obřadech houslista Josef Hurník s varhanicí
Marií Krejčí, v Husově sboru a v obřadní síni Jaroslav a Pavel Královi, občas zastupoval Jan
Marek z Vítkovic. V OS bývá občas reprodukovaná hudba. Při některých pohřbech hrála
místní dechová hudba v počtu 9 – 12 hudebníků, při pohřbu hudebníka Břet. Teichmanna
hrálo asi 30 hudebníků z Polanky a Klimkovic.
Správcem hřbitova je Vladimír Krátký, hřbitov je udržován ve velmi dobrém stavu.
Sčítání lidu proběhne v roce 2011.
Letos pokračovala světová hospodářská krize, která se dotkla i naší republiky a zvláště
Moravskoslezského kraje a tím i naší obce. Podle grafu vývoje nezaměstnanosti
v Severomoravském kraji klesl počet uchazečů o zaměstnání v kraji pod 80 000 jen v letních
měsících (květen až listopad), nejvyšší byl v únoru 2010 - 86 152 uchazečů o zaměstnání.
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Trvale působí v Polance 4 politické strany: Občanská demokratická strana (ODS),
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová
(KDU-ČSL) a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)..V předvolebním období konaly
mítinky i některé jiné politické strany a subjekty a tak jsme mohli v Polance vidět např. bývalého
populárního politika Miloše Zemana ze Strany práv občanů (SPO).
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly ve dnech 28. – 29. května (pátek,
sobota) 2010. V Polance proběhly volby opět ve čtyřech volebních místnostech: na radnici, v kině,
v Dělnickém domě a v Kulturním domě na Janové. Zúčastnilo se jich 2 630 občanů, což
představuje 68,29 % účast.
V Polance kandidovalo celkem 17 politických stran a sdružení.
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Výsledky :
Celkové pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strana, sdružení
ČSSD
ODS
TOP 09
VV (Věci veřejné)
Zemanovci (SPO)
KSČM
KDU-ČSL
ostatní

Celkem získaný počet hlasů/%
622 / 23,94
597 / 22,97
300 / 11,54
291 / 11,20
230 / 8,85
226 / 8,69
110 / 4,23
222 / 8,54

15. a 16. října 2010 v Polance proběhly volby do zastupitelstva městského obvodu
Polanky n. O. a města Ostravy. Podle seznamu voličů se mohlo voleb zúčastnit celkem 3 897
občanů ( nárůst proti červnovým volbám do PS PČR o 46 voličů více). K urnám se dostavilo
1 970 obyvatel, což představuje účast 50,78 %. Z tohoto množství bylo do zastupitelstva
našeho obvodu a města započteno 1 969 platných hlasů.
V Polance kandidovalo 7 politických stran a sdružení. Pořadí zvolených stran ukazují níže
uvedené tabulky.
Městský obvod Polanka nad Odrou
Celkové pořadí
Strana, sdružení
Celkem získaný počet hlasů / %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

Celkové pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. – 18.
Celkem

Sdruž. nezávislých kandidátů
ODS
ČSSD
KDU - ČSL
Zemanovci
KSČM
TOP 09

Město Ostrava
Strana, sdružení
ČSSD
ODS
Ostravak
KSČM
TOP 09
KDU – ČSL
Nezávislí kandidáti
Ostatní

8 727 / 32,34
6 784 / 25,14
5 498 / 20, 37
2 084 / 7, 72
1 884 / 6, 98
1 386 / 5,13
616 / 2,28
26 979 / 100 %

Celkem získaný počet hlasů / %
28 292 / 28,81
25 266 / 25,73
10 026 / 10,21
6 977 / 7,10
6 644 / 6,76
5 470 / 5,57
5 080 / 5,17
10 418 /10,36
98 173 / 100%

Do nového zastupitelstva pro období 2010 – 2014 v Ostravě – Polance
byli zvoleni níže uvedení zastupitelé, kteří jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů:
Jméno
Strana
Počet hlasů
1.
Ing. Jan Rädisch
Nezávislí
821
6

2010
2.
Jiří Adamec
Nezávislí
3.
Přemysl Kapřík
ODS
4.
Pavel Bochnia
Nezávislí
5.
Ing. Jiří Malík
Nezávislí
6.
Mgr. Jarmila Stillerová
Nezávislí
7.
Jarmila Planková
Nezávislí
8.
Ing. Jarmila Rappersbergerová ODS
ČSSD
9. Daniela Neuwirthová
10. Dr. Ing. Luděk Dluhoš
ODS
11. Sylvie Vilišová
ODS
12. Radomír Zacios
ČSSD
13. Ing. Roman Kortus
ČSSD
14. Roman Rodovský
Zemanovci
15. Anna Horsáková
KDU – ČSL

758
743
720
698
657
526
511
506
496
447
421
409
220
191

Zastupitelstvo na svém prvním zasedání zvolilo Pavla Bochniu starostou městského obvodu
Polanka n. O., Ing. Jiřího Malíka místostarostou a další členy rady : Ing. Jana Rädische, Ing.
Romana Kortuse a Radomíra Zaciose.
Rada na svém 1. zasedání 5. 11. 2010 stanovila pro užívání závěsného odznaku se státním
znakem České republiky starostu Pavla Bochniu, Ing. Jiřího Malíka a Jiřího Adamce. Dále rada
pověřila starostu, Ing. Malíka a Jiřího Adamce prováděním prohlášení o uzavření manželství.
Rada zřídila školskou, kulturní a sportovní komisi a její předsedkyní jmenovala Danielu
Neuwirthovou. Dále jmenovala redakční radu časopisu Polanský zpravodaj ve složení Ing. Jan
Rädisch, Radomír Zacios a Mgr. Jarmila Stillerová.
Úřad městského obvodu sídlí od svého počátku (od 1. ledna 1991) v budově radnice –
bývalého Obecního domu – na ul. 1. května č.p.1. Po vystěhování poštovního úřadu v roce 2004
slouží již celá budova jen potřebám úřadu.
Personální obsazení Úřadu městského obvodu (ÚMOb) Polanka nad Odrou :
Starosta – Přemysl Kapřík – do 10.11.
Pavel Bochnia - od 10.11.
Zdeňka Svobodová, tajemnice ÚMOb
Odbor finanční, vnitřních věcí a majetkový : vedoucí Leona Kalužová,
zaměstnanci: Darina Slováková, Kateřina Radovská, Radmila Nyklová
Odbor správní – pověřená vedoucí Ing. Jaroslava Lokajová,
zaměstnanci: Vladimír Mikeska, ing. Simona Kozárová, Eva Pospěchová
Odbor sociální, organizační, školství a kultury- pověřená ved. Zdeňka Svobodová,
zaměstnanci: Hana Šimůnková, Bc. Martina Soláková
Úsek údržby: vedoucí Petr Kaluža,
zaměstnanci: Josef Gelnar, Milan Freisler, Miroslav Friedel
úklid budovy radnice: Alena Krivá – dohoda o prac. činnosti
Zaměstnanci sportovní haly: správce Pavel Bochnia (do 10.11.2010)
Ivan Kubica (od 1.1. 2011), dále Lea Kučinská,
Josef David (dohoda o prac. činnosti).
Úřad městského obvodu Polanka n.O. vydává od roku 1993 Polanský zpravodaj, od roku
1995 v novinové formě. Letos vyšlo 6 čísel, vždy v sudých měsících. Občané jsou informováni o
jednáních zastupitelstva a rady, o kulturních a společenských akcích, o událostech v obci,
událostech z historie, o jubilantech, narozených dětech, o činnosti spolků a organizací, o školách, o
sportu, o programech místního kina, o nabídce služeb občanům apod.
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Události v Polance, v okolí, v České republice a ve světě
V Polance: viz ostatní kapitoly, zejména
- nový starosta Pavel Bochnia ( po volbách v říjnu) vystřídal Přemysla Kaspříka
- polovina bludného balvanu přemístěna ze hřbitova do parku u kostela - 23.4.
- dopravní nehoda u zdrav. střediska, 4 zranění – 15.3.
- oprava střechy kostela u zvonice – duben
- udělena Cena města Ostravy Jiřímu Královi in mem. (primátor Petr Kajnar - 28.6.)
- rekonstrukce smuteční obřadní síně (duben-prosinec)
- otevření Parku Václava Nelhýbla po rekonstrukci - 7.9.
- vycházky po zajímavostech Polanky (5 x) s kronikářem (léto)
- biskupka CČSH Jana Šilerová v Husově sboru - 17.11.
- zemřel lékař MUDr. Zdeněk Baran - 18.10.
- 100 let od narození Jiřího Krále a 70. výročí jeho smrti , příloha PZ a čas. Poodří 4/10
v okolí:
- zbouráno plato u nádraží ve Svinově - září
- otevřen supermarket Globus v Porubě, Opavská ul.
v ČR:
- končí posílání telegramů (po 160 letech)
- v Praze prezident USA Barack Obama a ruský prez Dm. Medveděv, podpis smlouvy o
snížení stavu jaderných zbraní (8.4.)
- hokejisté ČR mistry světa (v Německu, květen)
- nový pražský arcibiskup Dominik Duka (místo kard. Mil. Vlka) - 10.4.
- volby do poslanecké sněmovny Parlament ČR : ČSSD – 23 %. ODS 21 % (květen)
- končí úřednická vláda Jana Fischera
- nová vláda Petra Nečase (ODS) - 11.7.
- povodně v sev. Čechách – 7.srpna - 5 mrtvých
- Velkou Pardubickou vyhrál posedmé Josef Váňa - 10.10.
- vítězkou telev. soutěže Talentmánie - 12 letá Patricie Janečková z Ostravy (operní zpěv)
Ve světě:
- Zemětřesení na ostrově Haiti (12.1.), kolem 200 tisíc mrtvých
- Atentát v moskevském metru (29.3.), 40 mrtvých
- Letecká katastrofa u Smolenska, zahynul polský prezident Lech Kacziňski (10.4. a vládní
delegace
- Výbuch sopky na Islandu (v dubnu), omezení letecké dopravy v Evropě
- Drama záchrany 33 chilských horníků po závalu, přímý telev. přenos ( 13.10.)
Politici v ČR:
Ostrava: primátorem je Petr Kajnar ČSSD), hejtmanem MS kraje Jaroslav Palas (ČSSD)
prezident Václav Klaus
předseda vlády Jan Fischer (do 25.6.), od 13.7. Petr Nečas (ODS)
Prezident USA Barack Obama
Prezident Ruska Dmitrij Medveděv
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6. HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Příjmy ze sportovní haly
Kapitálové příjmy
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, ...
Mateřská škola
Základní škola
Nájem kinosálu vč. služeb
Knihovna
Obnova a zachování kulturních památek
Ostatní zálež. kultury (ŠKSK)
Místní rozhlas
Polanský zpravodaj, knihy, tisk
Transfery sportovním organizacím
APOZ (jubilanti, vítání občánků...)
Transfery obč. sdružením, zdrav. postiženým
Využití volného času mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Sportovní hala
Pohřebnictví
Komunální služby
Veřejná zeleň
Soc. péče - kluby důchodců
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Ostatní finanční operace
Rezerva
VÝDAJE CELKEM

v tis. Kč
1 900
2 702
1 300
1 079
6 981
773
13 542
14 485
3 206
24 502
1 489
1 470
5 194
148
12
33
250
100
107
250
67
35
25
875
1 858
1 432
615
270
1 593
39
95
1 002
6 063
211
1 269
24 502

7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Polanka jako původně zemědělská oblast nikdy neměla na svém katastru větší
průmyslové podniky s výjimkou cihelny a později pískovny. Cihelna začala provoz přede 100
lety, v roce 1911, výroba cihel zde skončila v roce 1947, též těžba písku později skončila.
V provozu je Pila Polanka (dříve VITOM) na ul. Za Humny, jejím nájemcem je Jaroslav
Hanslík. Průmyslová výroba je také součástí Družstva vlastníků na ul K Vydralinám. Na ul. Za
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Humny vyrábí nábytek firma KAŠ (v areálu bývalého zámku), na stejné ulici je nábytkářská
firma Holčík a kovovýroba KOVOTAK (Jiří Theimer). Na ulici Do Polí vyrábí nábytek firma
MM (Miroslav Mikula). Bývalý Kovošrot – nyní TSR – je na katastru Svinova. Jiných větších
výrobních firem v Polance není.
8. ZEMĚDĚLSTVÍ
Stejně jako v předcházejících letech naprostou většinu rozlohy zemědělské půdy v obci
nadále obhospodařuje Družstvo vlastníků (DV), jenom malá část připadá na několik soukromě
hospodařících rolníků.
Družstvo vlastníků je pokračovatelem Jednotného zemědělského družstva (JZD) Polanka n.
Odrou, založeného v roce 1955. To se později transformovalo spojením s JZD Klimkovice a JZD
Poruba na JZD Ostravan. Po roce 1989 začalo hospodařit opět samostatně a název JZD zaměnilo za
Družstvo vlastníků.
Zprávu o hospodaření zpracovává DV pro výroční členskou schůzi v následujícím roce, za
rok 2010 se i v obecní kronice objeví až v roce 2011.
Družstvo vlastníků v roce 2010 (stručná charakteristika).
DV je řízeno devítičlenným představenstvem. Předsedou představenstva je nadále Ing. Jan
Rädisch, ekonomem a místopředsedou představenstva je Ing. Vít Suder. Vedoucím rostlinné výroby
je Ing. Petr Skalička. DV má kolem 200 členů a pracuje zde kolem 60 zaměstnanců různých profesí.
DV obhospodařuje kolem 1 300 ha půdy v Polance, v roce 2010 přibylo 500 ha půdy v obci Nerad –
Dolní Lutyně.
Zemědělská výroba je v Polance soustředěna ve dvou centrech: :
Osada míru, ul. K Vydralinám – porodna a výkrmna prasat, výroba krmiv, sušička,
kovovýroba, mechanizace a sklady, váha. Celý administrativní úsek v minulých letech zeštíhlel,
byla zrušena závodní kuchyň a jídelna, některé objekty byly pronajaty lékařům, obchodům apod. Už
není užíván ani společenský sál pro veřejnost. V administrativní budově už sídlí jen vedení DV.- 3
kanceláře,zbytek budovy je pronajat různám firmám.
Dolní Polanka, ul. Anny Letenské - zde jsou jen kravíny.
Z představenstva letos odešel Jaromír Bartoš, do představenstva byla zvolena Marie
Mihulová.
Pro nepřízeň počasí byly v roce 2010 na polích nízké výnosy, celkově to byl pro DV těžký
rok.
Výsledky hospodaření DV za předcházející rok – 2009:
Důsledky světové hospodářské krize se projevily následně i v hospodářských výsledcích DV.
Pokles tržeb o 35 % - cca a o 45 milionů korun. Bylo nutné maximálně šetřit, byl kladen důraz na
výkonnost pracovníků. Bylo nutné i propouštět. Velkou mezeru bylo nutné udělat v investicích – byl
téměř zastaven nákup techniky i technologií pro živočišnou výrobu.
V rostlinné výrobě DV setrvalo na výměře cca 1250 ha zemědělské půdy. Klimatický rok byl
v normálu. Výnosy : pšenice 52 q, ječmen jarní 43q, ječmen ozimý 55 q, oves 51 q, zrnová kukuřice
96 q, řepka 39 q, cukrovka 627 q - celkově spíše lepší výsledky. Pícniny sklizeny v uspokojivém
množství, problém jen s kvalitou senáží. Ceny tržních plodin však byly žalostné, u obilovin kolem
260 Kč/q. Jediná řepka se prodala se prodala za 950 Kč/q. Úspěšnost pěstování cukrovky je dána
velikostí výnosu, ten se letos povedl. DV zápolilo s termíny setí, aby neubíralo potenciál výnosu
ozimých obilovin.
Výroba mléka. Poprvé v historii Polanky DV překročilo výrobu 400 000 l mléka – o 75 000
litrů. Tržby jsou však o 8 milionů korun nižší oproti roku 2008, cena za litr poklesla o 2,33 Kč,
v průměru činila 6,15 Kč za litr. Poklesly ceny telat , na výnosech přišlo DV o cca 10 milionů Kč.
Tyto téměř katastrofální informace ostře kontrastují s chovatelskými výsledky, zde se dařilo držet
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vysoký standard (zabřezávání, zdravotní stav, vzrůstající užitkovost dojnic).
Chov prasat. V rekonstruovaných stájích porodny a dochoven na počátku roku úspěchy,
v průběžných výsledcích v odchovu selat na prasnici a rok až ve výši 26 ks. V jarních měsících
mírný pokles užitkovosti, postupně znovu vysoká úroveň. Byla zpřísněna zooveterinární opatření
v chovu, aby se snížilo riziko nákazy zvířat z venkovního prostředí. Cena na jatkách v průměrné výši
29,35 Kč/kg byla nejnižší za uplynulá léta. Představenstvo spolu s vedením se po celý rok zabývalo
otázkou rekonstrukce nové výkrmny v daných podmínkách. DV získalo příslib 40 % dotace na
opravu výkrmny. Rekonstrukci bylo nutné provést vzhledem ke stavu objektu.
Průmyslová výroba. Rok začal úspěšně, DV vyhrálo výběrové řízení na dodávky rozpínek
pro doly. Ovšem i v OKD došlo vzhledem ke krizi k poklesu těžby a tím i ke snížení poptávky po
železných výrobcích. Objem zakázek poklesl na polovinu obvyklých množství. Ve druhém pololetí
došlo k ještě většímu poklesu zakázek. Středisko průmyslové výroby se jen za cenu propouštění
podařilo udržet v kladném výsledku.
DV díky nahospodařeným prostředkům z předchozích let nemuselo používat žádné bankovní
úvěry. Hospodařilo bez dluhů.
9. SLUŽBY A OBCHOD
SLUŽBY:
Po roce 1989 se rychle rozrostla síť soukromých služeb a výroben. Ve velmi silné
konkurenci některé z nich brzy zanikly, jiné se rozrostly a dodnes slouží občanům. Zanikla např. pekárna Krzystková na Řezáčově ulici, pekárna FORNO na ul. Zákoutí
změnila název na Pekárna Prausková. Dům služeb na točně Hraničky ( v místě původní
Orlovny) byl privatizován, holičství v něm, kavárna U Mirky a prodejna textilu ALFI
zrušeny, pak v něm otevřena kavárna Flora, ta letos také skončila a dům je na prodej.
Skončily také některé pohostinské služby - U Šárky na Janové, Sierra bar – Josef Pěcha
na Janovské ulici, občerstvení U Lenky na ul. B. Smetany. Letos skončila provoz
Hospoda na Janové (kdysi formanská hospoda), v poslední době i s obchůdkem. Již
dávněji byla zrušena restaurace v Lázeňském domě.
Z pohostinských služeb nadále trvají hospoda U Dluhošů, restaurace U Friedlů,
restaurace Dělnický dům, novější restaurace Fantazie (Jos. Sýkora) na ul Za humny, rest.
Na hřišti (u nové školy), rest. U Machů (pod kopcem na dolní Polance - Vít Peterek),
penzion BEN vedle zámku na ul. H.Salichové (též ubytování), menší hospůdky
provozují Pavel Cibulka (ul.1. května) a Zdeněk Andla (ul. Do polí), v letním období
pohoštění Na baště (ul. K Pile). Na Zámecké u nové školy vznikla asi před třemi lety
pizzerie MENDI (adaptací bývalého obchodu). V suterénu býv. obchodu Pěcha je
v provozu sklípek TESERA.
V obci je celá řada služeb, např. výkopové, dokončovací práce a odklízení sněhu
traktobagrem nabízí Rost. Lichý, Tomáškova 579 – Janová.
Zahradnictví – ved. Jana Abrlová, ul. 1. května, zahradnictví ATLAS na ul. 1.
května, Ing. Surý – soudní znalec, čalounictví Dostál na ul. Obloukové, krejčovské služby
– M. Šebestová, sklenářství – fa Mihálková ul. Za podjezdem), Fa Lazar – oprava šicích
strojů, Fa T + T, žaluzie – Pavel Trojek (ul K vydralinám), Firma Rovex – žaluzie, těsnění,
Fa Kliš – autokarosérie, ul. Řezáčova, Fa Vlček – svařovací technika, Lesnické a
zahradní práce – Jakub Kotala (ul. Za podjezdem), Fa KAŠ– stolařství – nábytek, Fa MM
Nábytek – Miroslav Mikula, podlahářství – František Horsák (v nákup. středisku), Fa
Planka – zámečnictví (ul. A.Letenské), Fa Kovotak – kovovýroba – Jiří Theimer (ul. Za
humny), Fa Kaštan a Fa Soko - plyn, topení, voda, Fa Rappa pyro – lešení, doprava (ul. Za
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humny). Firma KUMI – elektronic (Milan Kubín) v přístavbě u kina. Dále u Husova sboru
je Fa BV Technika – zemědělská technika (bratři Vozníkovi), vedle zdrav. střediska je pila
(dříve VITOM) – vedoucí Jaroslav Hanslík.
Autodoprava Tomáš Nykl, Ulman, Šafer, Kozar, Tichý. Servis pro seniory zajišťuje
Schafferová, rozvoz obědů Zd. Ševčík. Dále u Husova sboru je Fa BV Technika –
zemědělská technika (bratři Vozníkovi) v areálu za Husovým sborem, Pila Polanka, vedle
zdrav. střediska (dříve VITOM) – vedoucí Jaroslav Hanslík.
Služny pro ženy: Kosmetika Alena Staňková (ošetření a masáž pleti) – ul. K Lípě (na
Janové), Kosmetika, masáže Pavlína Krzystková (v býv.ciheloně – DPS), nehtová modeláž
– Ivana Vlková, masážní salón Lenka Nová, Kosmetika a solárium Šárka (U Theimerů, ul
Za humny), Kadeřnictví Hanka (ul. Do polí), Vlasové studio NELI, Kadeřnictví DUO,
Kadeřnictví Tina
PILATES – cvičení pod vedením Táni Saidlové v budově ZŠ H. Salichové
OBCHODY
Největším centrem nákupů je prodejna potravin Hruška v nákupním středisku na křižovatce ulic 1.
května a Janovská, přímo u zastávky autobusů. Další obchody s potravinami jsou: na ul.
Hraničky (družstvo Budoucnost), dále pekárna Prausková (ul. Zákoutí), cukrářská
výrobna Pudichová (ul. Jaroslava Seiferta), řeznictví na pozemku Družstva vlastníků.
Občané Polanky často nakupují potraviny, ale i jiné zboží v supermarketech v blízkém
okolí, zejména v Kauflandu (Mar. Hory, Poruba), v novém Globusu , v novém Intersparu,
Albertu v Porubě apod., kde jsou podstatně nižší ceny.
V Polance jsou dvě vinotéky - U cihelny – vedoucí Dáša Starečková a Vinotéka U Francka nad
prodejnou Hruška v nákupním středisku – vedoucí Frant. Horsák.
Dále jsou zde obchody: Magnólie (dárky, dekorace) – u kapličky sv. Vendelína), Rybářské potřeby
– Jos. Vytřas, Fa Atlas - květinářství a drogerie, Fa Rappa pyro – zábavná pyrotechnika a
hračky (u zdrav. střediska), prodej krmiv – Fa Pesko (ul.L.Janáčka), prodejna nábytku –
Pavel Holčík (ul. Za humny). Prodejna Elektro Roubíček ukončila letos po výprodeji
skladových zásob svou činnost.
Obchod s levnými dětskými oděvy byl otevřen 7. 9. na ul. L. Janáčka č. 535.
10. DOPRAVA
Dopravní spojení Polanky s blízkou Ostravou mělo v minulosti velký vliv na její stavební
rozvoj, na zaměstnanost obyvatelstva, na rozvoj tělocvičných spolků a přes ně na mimořádně
bohatou kulturní činnost.
Od roku 1847 jezdí přes Polanku vlaky Severní dráhy Ferdinandovy, je zde dosud železniční
zastávka pro osobní vlaky Polanka nad Odrou. Od roku 1911 byla v provozu lokální dráha SvinovPolanka-Klimkovice, nejdříve s parním provozem, od roku 1926 s provozem elektrickým. Provoz na
ní byl ukončen 1. ledna 1978.
Autobusová linka č. 46 (původně ze Svinova ke Kovošrotu) byla od 1.1.1978 prodloužena přes
celou Polanku ke Klimkovicím a stala se tak hlavní dopravní tepnou přes obec i spojením se
Svinovem a tím i s Ostravou. Ve Svinově končí linka na dolní zastávce Svinov-mosty, část spojů (asi
polovina) jede přes Porubu do Krásného Pole. U Klimkovic (zastávka Polanka) navazuje jen na
některé spoje dalších linek přes Klimkovice (linka č. 53). Na lince č. 46 je v pracovních dnech 61
spojů - dopoledne jsou většinou půlhodinové intervaly, v odpolední špičce čtvrthodinové intervaly.
V sobotu a neděli jezdí 44 spojů většinou v půlhodinových intervalech. Na této lince přibyla
v Polance nová zastávka „U Dluhoše“ (v obou směrech) naproti Husova sboru pro zkrácení cesty
obyvatelům čtvrti „Osada míru“. Cestujícím v celé Ostravě (tedy i v Polance) jsou automaticky
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zvukově i čtecím zařízením ohlašovány zastávky před výstupem a též jméno příští zastávky. Na
katastru Polanky je nyní 8 zastávek: Polanka, Skotnice, U Dluhoše, Polanka střed, Horní Polanka,
Hraničky, Dolní Polanka, Štěrkopísek. Na chybné pojmenování zastávek Horní Polanka (pro
obyvatele čtvrti Zámecká) a Hraničky (pro obyvatele čtvrti Fojtovská) upozornil kronikář
v Polanském zpravodaji č. 3/2010. Vzniklo v důsledku chybných názvů na mapě vydané r. 1996 a
vleče se dosud.
Polanku se Starou Bělou a Vítkovicemi (přes Odru) spojuje autobusová linka č. 59. Počet spojů
je ale malý – v pracovních dnech 11, v sobotu a v neděli 9. Jede po zastávkách jako č. 46, za Dolní
Polankou odbočuje k Odře, ještě žel. zastávka ČD.
Obyvatelé Janové mají autobusové spojení linkami z Klimkovic (53, 64).
Linka č. 76 jede z Polanky a zast. Polanka-střed přes Janovou do Svinova, ale jen pětkrát
denně jenom v pracovní dny. Běžná jízdenka na 15 minut stála 13 Kč, na 60 minut 21 Kč. Občané
od 70 let mají dopravu v celé Ostravě zdarma.
Na železniční zastávce Polanka nad Odrou (na trati Bohumín – Přerov) zastavují skoro všechny
osobní vlaky.
Prudce vzrostla doprava osobními auty. Zatímco např. hned po válce bylo v obci jen několik
osobních aut, nyní jsou v každém domě 1 – 3 automobily. Tím i provoz na místních komunikacích
se znásobil a na hlavních tazích mají někdy chodci problém přejít na druhou stranu. Největší ruch je
na ul. 1. května, proto mají své odůvodnění vybudované chodníky po obou stranách od Klimkovic až
k Odře. Frekventované jsou dále ulice Janovská, na Janové Ostravská, v dolní Polance Svinovská
ulice – projíždějí tudy řidiči z Poruby pro zkrácení cesty do Beskyd.
Na ulici 1. května v zatáčce u zdravotního střediska byla v pondělí 15. března dopravní nehoda.
Na namrzlé vozovce se srazil autobus na lince č. 46 s avií se sklopnou plošinou. Zraněni byli čtyři
lidé – 3 cestující a nejvíc 65 letý řidič avie, kterého ze zdemolované kabiny vytáhli hasiči.V denním
tisku byly i dokumentární snímky.
Nákladní autodopravu prováděly soukromé místní firmy – Nykl, Ulman, Šafer, Kozar, Kysilka
Spedition.
Rada rozhodla o nákupu a instalaci dvou kusů informačních tabulí pro měření rychlosti
vozidel za 57 tis. Kč na frekventovaných úsecích ulice l. května.
11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Po převzetí objektu Dělnického domu do majetku a správy našeho městského obvodu byly
provedeny nezbytné stavební úpravy, celý objekt byl vymalován, byly obnoveny revize všech
zařízení , doplnily se stoly a židle, firma opravila světla. Řízením objektu byl pověřen zaměstnanec
úřadu Pavel Bochnia, který má již na starosti sportovní halu. Na konci roku ho vystřídal ve funkci
Ivan Kubica, protože Pavel Bochnia byl zvolen starostou obce. Úklid zajišťuje Pavla Slatinská. Na
pronájem pohostinství byla uzavřena nájemní smlouva s původní nájemkyní Mir. Hořínkovou, od 1.
6. s R. Sýkorou.
Rada ve výběrovém řízení vybrala projekční firmu Osa projekt s. r. o., která vypracovala
projektovou dokumentaci pro přestavbu Dělnického domu. Bude zde velký sál, dva malé sály,
společenská místnost, jeviště a vinárna, nové sociální zařízení, dispozičně změněna restaurace
s venkovním posezením, parkoviště pro 40 aut. V okolních venkovních prostorách bude i dětské
hřiště. Na stavbu Dělnického domu jako Sportovně společenské zařízení Městského obvodu Polanka
nad Odrou bylo vydáno stavební povolení na stavební úpravy a v současné době se pro danou
rekonstrukci zajišťují nemalé finanční prostředky.
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Letos se zde konaly plesy s průměrnou návštěvností 300 osob a to myslivců, hasičů, volejbalistů,
fotbalistů a házenkářů. Poprvé zde proběhl také Obecní ples, který byl doplněn o špičková
vystoupení tanečních skupin Radost a Impuls z Bohumína. Děti z MŠ měly svůj maškarní ples. Po
plesové sezóně se v Dělnickém domě kromě tradičního cvičení a nohejbalu hraje na dvou hřištích
badminton.
Po mnohaletém úsilí se obecnímu úřadu podařilo získat finanční prostředky na celkovou
rekonstrukci a modernizaci smuteční obřadní síně na místním hřbitově (Frankovy kaple - místní
kulturní památky z r. 1877). Peněžní částka 5,7 mil. korun byla poskytnuta z rozpočtu města a 500
tisíc Kč bude z rozpočtu úřadu. Celá akce byla dokončena na podzim 2010 firmou Ostravské stavby,
a.s. Stavba vyřešila rozšíření zázemí pro správce hřbitova i pro pozůstalé, včetně sociálního zařízení,
byla provedena nová konstrukce střechy, kleneb, kůru, interiérové úpravy, fasáda a venkovní úpravy.
Na rekonstrukci smuteční kaple byla navýšena cena o 52 044 Kč. Rada stanovila 1 000 Kč za
pronájem smuteční kaple za účelem konání jednoho smutečního obřadu.
Koncem března byly zahájeny dlouhodobě připravované práce na obnově Parku Václava
Nelhýbla za kostelem sv. Anny. Po dvouletém úsilí se podařilo úřadu získat finanční prostředky ve
výši 5, 2 mil. korun, které byly poskytnuty jak z EU, z fondu SFŽP ČR a z města Ostravy. Práce
prováděla firma Dvořák, lesy, zahrady, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení. Některé nevyhovující
stromy a keře byly vykáceny, dosázeny nové stromy a vysázeno kolem 4 tisíc kusů keřů a drobných
dřevin. Terén byl dorovnán a vysázen nový trávník. Chodníky byly opatřeny novým dlážděným
povrchem, napříč parkem byl vybudován nový chodník. Po mnoha letech tu je pohromadě celý
bludný balvan, jehož druhá půlka sem byla převezena ze hřbitova. Je to jeden z největších bludných
balvanů v České republice, který k nám „dotlačil“ ledovec pravděpodobně až ze švédského ostrova
Bornholmu. V parku byl vybudován prostor pro malé dětské hřiště s průlezkami, kolotočem a
pítkem. Park je doplněn novými lavičkami. 7. září byl slavnostně otevřen a slouží jako relaxační a
odpočinkový prostor pro občany, hlavně pro rodiče s dětmi.
V areálu mateřské školy stavbaři dokončili kanalizaci, která odvede splaškové vody do páteřní
kanalizace. Dosud tyto vody odtékaly do potoka Polančice. Součástí této akce je i nový lapač tuků
pro kuchyň, čerpací stanice splaškových vod včetně výtlačného potrubí a nová kanalizační větev,
která všechny vody odvede do stávající páteře na ul. Malostranské. Druhá kanalizační přípojka byla
provedena z objektu požární zbrojnice, která byla napojena na kanalizaci v ul. 1.května.
Z objektu zdravotního střediska obytného domu č.p. 545 se nově odvádějí dešťové a splaškové
vody do veřejné kanalizace, která taktéž ústí do ul. 1. května. V rámci této realizace došlo i ke
zrušení stávajících septiků.
V závěru roku byly zahájeny práce na výstavbě nové kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Malá
a zároveň s ní probíhá i rekonstrukce komunikace, která úpravou získá nový kabát v podobě litého
asfaltu. Výše uvedené výstavby kanalizací a kanalizačních přípojek prováděla firma PLASTMONT
inženýrské sítě s.r.o.
Rada uzavřela smlouvy na údržbu veřejné zeleně v našem městském obvodě s firmou Zahrady
Morava, J. Kotalou a firmou Š. Struhalová.
Koncem května byly kromě úprav místních komunikací ( U Olší, Do Polí, Hraničky )
dokončeny také povrchové úpravy účelových komunikací protínající lány zemědělských pozemků
od Přemyšova až k Jistebníku. Jedná se o tzv. cyklotrasu.
Byla dokončena stavba Výchovného ústavu pro patnácti až osmnáctileté chlapce a dívky
s diagnostikovanou poruchou chování a povoleno její užívání. Byla dokončena stavba a povoleno
užívání Vzorkovny zemědělské techniky v areálu BV-Technika, a.s.
Zastupitelstvo rozhodlo o výkupu pozemků pod chodníkem podél zámeckého rybníka a
autobusovou zastávkou pod zámkem od současných vlastníků.
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12. DOMY A BYTY
Podle sdělení stavebního úřadu bylo v roce 2010 vydáno 16 povolení na novostavby
rodinných domů a u 15 rodinných domů bylo povoleno užívání. Podle soupisu popisných čísel je
1372 aktivních. Nejvyšším přiděleným číslem popisným je 1467 na ulici Jaroslava Štorkána.
Původně zemědělské obce Horní Polanka a Dolní Polanka se v roce 1850 spojily v jednu obec
Polanka. Původní domy z Dolní Polanky postupně mizely (dřevěné), zůstala jen kamenná budova
místní Palírny lihu (Palarňa). Původní statky (grunty, zemědělské usedlosti ) zůstaly podél hlavní
silnice, dnes ulice 1. května) nebo paralelních silnic – dnešní ul. Sjednocení, Malostranská, Do Polí,
Za Humny, U Rybníčku, Nábřežní, U Studánky). Od nich vybíhaly lány přilehlých polí do stran.
Nové číslování domů v roce 1911 zachytilo obrázek Polanky v té době: od středu (Obecní
dům) po levé straně Polančice ke Klimkovicím, pokračovalo po druhé straně Polančice (a v dolní
části podél hlavní silnice až k Odře a zpátky po druhé straně silnice až k Obecnímu domu do č.p.
335. Pak pokračovalo číslování od Olší, přes Přemyšov, Janovou, Václavovice a Fonoce a nakonec
osada Hraničky. Posledním číslem popisným bylo 469 (Klapuchův mlýn). V té době ještě nebyla
Fojtovská, Zámecká a Osada míru.
Další čísla popisná byla už přidělována na různých místech Polanky po dokončení
novostavby. Po připojení Václavovic a Fonovic ke Klimkovicím (1948) byla čísla popisná z nich
přidělena novostavbám v Polance, zejména na Osadě míru a Zámecké. Také čísla popisná ze
zbouraných starých domů byla přidělena novostavbám.
Parcelací pozemků bývalé šlechty ve 20. století vznikala výstavba rodinných domů se
zahradami, tvořil se nový charakter Polanky. Starší objekty se adaptovaly pro rodinné bydlení. Tento
způsob výstavby se zachoval dosud. Pokus o výstavbu větších obytných domů se neujal, máme jich
jen několik (viz kapitola 3).
Nejstarší budovou v Polance je starý zámek, který vznikl přestavbou renesanční tvrze na
barokní zámek v letech 1660 – 1670 za majitele Jana Kryštofa Vaneckého, posledním šlechtickým
majitelem byl hrabě Beghard Blücher z Wahlstattu. V 60. letech minulého století přestavělo místní
JZD chátrající zámek na sklad obilí. Tím, že zbudovalo novou střechu, prakticky zachránilo zámek
i s dochovanými klenbami. Protože však nedošlo k dohodě s pozdějšími majiteli – restituenty, měl
být zámek v roce 2010 zbourán pro potřeby výstavby fit – centra. Přes protesty občanů, kteří
demonstrovali a připojili podpisy pro zachování nejstarší památky v obci a její dominanty v samém
centru obce, vydal místní úřad demoliční výměr k jeho zbourání. Zatím však zámek ještě stojí.
13. ŠKOLY
Mateřská škola
Mateřská škola na Malostranské ulici č.p. 124 byla otevřena v r. 1983 a kapacita byla
stanovena na 150 dětí. V jedné třídě mohlo být 35 – 38 dětí. Ředitelkou školy je Pavla Nevímová.
V roce 2010 bylo do mateřské školy umístěno 138 dětí, 7 oddělení pracovalo dopoledne, 5
odpoledne. Pracovalo zde 8 učitelek: Pavla Nevímová, Hana Hurníková, Miroslava Nesládková,
Miroslava Tomášková, Věra Slahúčková, Milena Glinzová, Markéta Švrlanská a Kateřina
Vavrečková. Dále 8 provozních zaměstnanců. Podle nového škol. zákona byl snížen počet dětí
v jedné třídě na 24 – 28 dětí. V posledních letech se zvýšil zájem rodičů o umístění dětí v MŚ, proto
byly loni provedeny stavební úpravy ve dvou třídách v přízemí, zvýšil se celkový počet tříd na 7 a
do školy může nastoupit maximálně 142 dětí. Po provedeném zápise v letošním roce do MŠ nastoupí
37 nových dětí.
MŠ pořádala 30. 1. v sále Dělnického domu maškarní ples pro předškolní i mladší školní děti.
27. 5. MŠ uspořádala tradiční besídku v sále místního kina, 10. 6. učitelky MŠ připravily pro
budoucí školáky zábavnou akci „Cesta do pralesa“, jejímž vyvrcholením byla diskotéka, oheň se
zpěvem při kytaře a přenocování ve spacích pytlích v prostorách MŠ.
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Základní škola Heleny Salichové
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper, zástupkyní ředitele je Mgr. Šárka Sýkorová.
Ředitelství školy je v budově A (nová škola), ul. H.Salichové 816.
Stav žáků ve školním roce 2009/2010:
Počet tříd

Celkový počet žáků
2009/2010
15

2009/2010
330

Počet žáků na třídu
2009/2010
22,00

Počet žáků na učitele
2009/2010
15,56*

*)v tomto počtu jsou i učitelé s částečným úvazkem
V budově B (stará škola, pod kostelem) bylo k 30. 6. 2010 celkem 91 žáků, z toho 40
chlapců a 51 dívek. V budově A (nová škola na Zámecké) bylo k 30. 6. 239 žáků, z toho 129
chlapců a 110 dívek. Na 1. stupni (1.- 5. tř.) bylo celkem k 30. 6. 2010 203 žáků, z toho 97 chlapců
a 106 dívek. Na 2. stupni (6. – 9. tř.) bylo k témuž datu 127 žáků celkem, z toho 72 chlapců a 52
dívek. ZŠ H. Salichové měla tedy k 30. 6. 2010 celkem 330 žáků, z toho 169 chlapců a 161 dívek.
Ve školním roce 2010/2011 je nárůst žáků oproti šk roku 2009/2010 o 11, tedy celkem 341
dětí.
19. a 20. 1. byl proveden zápis do 1. tříd. Je zapsáno 38 dětí, které od září začaly navštěvovat
ZŠ. Z projektu „Informační technologie pro školu, škola pro život“ byly financovány v devíti
učebnách interaktivní tabule s příslušenstvím a nové pylonové tabule. V přednáškovém sále je
nově projekční zařízení pro výukové dokumenty. Touto úpravou naše ZŠ patří mezi nejmoderněji
vybavené školy v ostravské oblasti. 15. l. se v budově školy uskutečnil V. společenský školní ples,
na kterém vystoupily mažoretky ze sport. oddílu Krokodýl Ostrava a členové národopisného
souboru Bebek Proskovice, kteří v krojích předvedli ukázky lašských tanců.
Žáci 6. tř. Marek Fišar a Daniel Veverka reprezentovali školu se svými betlémy na
mezinárodních výstavách v Polsku a Ostravě. Začátkem března škola uspořádala lyžařský výcvik
v Beskydech na Mezivodí v RS Ondrášův dvůr. 13. 2. proběhl v budově školy dětský Maškarní ples.
12. 3. byl ve škole slavnostní koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů s krátkým
vystoupením dět. pěv. sboru Hlahol. 31. 3. zde byla pro občany uspořádána výstavka Velikonoce ve
škole, spojená s vystoupením pěv. sboru Hlahol a vystoupením dramatického kroužku. Při
příležitosti Dne učitelů byla oceněna v divadle A. Dvořáka v Ostravě členka pedag. sboru v Polance
učitelka ve výslužbě Růžena Hruzíková Za dlouholetou práci ve školství. Dále škola 14. 5.
organizovala městské kolo Besipu v cyklistické soutěži „Mladý cyklista“, dále spolupracovala na
realizaci turnaje ve volejbalu smíšených žákov. družstev „POLANKA CUP 2010“. Začátkem
května odjela skupina žáků a pedagogů do partnerské školy v Canakkale v Turecku na studijní
pobyt podle projektu Comenius – Partnerství škol, který je financován z fondů EU. Děti měly
možnost se seznámit a anglicky povykládat s vrstevníky z ciziny a učitelé vyměnit zkušenosti
z výuky ve škole. Pro žáky 6.-9. tříd byl uskutečněn od 30. 5. – 5. 6. společně se ZŠ V Zálomu a ZŠ
Vřesina cyklisticko vodácký kurz v jižních Čechách. 18. 6. vystoupil ve škole zahraniční folklórní
soubor TUATANGA z Velikonočního ostrova (Chile). Se žáky 9. tříd se konalo slavnostní
rozloučení 29. 6. v budově školy. Děti ze ZŠ se zúčastnily celostátní výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“. Na 1. místě se umístila Andrea Knappová a v jiné kategorii Martina
Neuwirthová. 3. 10. proběhl na oderských loukách souboj draků a ukázky leteckých modelů ve
vzduchu. 11. – 14. 10. se žáci z 5.A, 6.B a osmých tříd zúčastnili adaptačního pobytu se svými
třídními učitelkami v rekreačním středisku Auto Club na Morávce v Beskydech. 3. – 5. října se
zúčastnil ředitel školy studijního pobytu v Košicích v rámci družebních vztahů mezi městy Ostrava a
Košice. Cílem bylo navázat partnerství s košickými školami v oblasti kultury a sportu.
Klub rodičů a přátel ZŠ H. Salichové zorganizoval 13. 2. Dětský maškarní ples a Pohádkový
16

2010
karneval v budově ZŠ, 10. 4. turist. výlet do Vřesiny pro rodiče a děti, 30. 4. společně s TJ Sokol
„Pálení čarodějnic“, v červnu „Smažení vaječiny“ s táborákem v areálu Sokolovny, dále „Souboj
draků“, v říjnu 2010 také uspořádal poprvé akci „Stezka odvahy“ ve spolupráci s TJ Sokol. Více než
130 dětí si vyzkoušelo odvahu a trpělivost při zdolávání tmy a nástrah s pomocí baterek i bez nich.
Akce byla ukončena táborákem v areálu Dělnického domu. Dalšími úspěšnými akcemi byl
Lampiónový průvod – Polanské světélkování – 10. 11. 2010 a Mikulášská nadílka v Dělnickém
domě 4. 12. 2010, na které se KRPŠ spolupodílel na organizaci.
Před Vánocemi byl ve dvoraně školy postaven sedm metrů vysoký vánoční strom, proběhly
ve třídách vánoční dílny a pro děti a rodiče i bývalé zaměstnance byl zde připraven vánoční
program.
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby.
Věk pedagogických pracovníků
Počet
pracovníků
věkové skupiny
do 30 let
1
od 31 do 35 let
5
od 36 do 40 let
2
od 41 do 45 let
4
od 46 do 50 let
3
od 51 do 55 let
7
od 56 do 60 let
2
od 61 do 65 let
2
nad 65 let
Pedagogičtí
pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Titul

Příjmení

Jméno

Funkce

Aprobace

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Buchtová
Davidová
Drobcová
Dudová
Gruszková
Hoňková
Hruzíková
Kotalová
Králová
Kuchařová
Kusová
Macková
Pastrňáková
Pivovarčíková
Riedlová
Richtar
Saidlová
Samuhel
Sikora
Staňková
Stillerová
Sýkorová

Martina
Zdenka
Katarina
Hana
Šárka
Hana
Růžena
Božena
Věra
Alena
Vanda
Olga
Markéta
Sylva
Marie
Pavel
Táňa
Milan
Jiří
Petra
Jarmila
Šárka

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
učitelka,vychovatelka*
učitelka, vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka*
učitel
učitelka
učitel*
učitel
učitelka
učitelka
zástupce ředitele školy

NŠ
NŠ
Tv-M
Nš
M-Př-Ja

Mgr.
Mgr.
PaedDr..
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

NŠ
Ja
Nš
Jč-Ov
Vv-Jč
Nš
Nš
Hv
M-Z
Inf,PC
Nš
Ch –Pč
D-Ov
M-Bi
Jr-Jn
M-Bi-Ja

23.
24.
25.
26.
27.

RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Teper
Tomášková
Vrbková
Wojaczková
Valíková

Josef
Věra
Dagmar
Petra
Vendula

ředitel školy
učitelka*
učitelka
učitelka
učitelka

M-Fy
Př-Pč
Nš
Jč-Ja
Nš

Poz.:*částečné úvazky

Z ostatních zaměstnanců Marie Hurníková – ekonomka, pracovnice sekretariátu
Miluška Vyvialová – účetní, prac. sekretariátu
Jana Figalová – správce budov, školnice bud. A,C
Marie Jančová, školnice a uklízečka v bud B
A 5 uklízeček
Ve školní kuchyni Karin Krůlová – vedoucí školní kuchyně
Jaroslava Stiebrová – hlavní kuchařka
Oldřiška Sladká, Jana Šárková – kuchařky
M. Strakošová – pom. v kuch.

Základní umělecká škola Heleny Salichové
je umístěna v celém přízemí budovy tzv. „staré školy“ na ulici 1. května 330 (po přestěhování
ředitelství ZUŠ z Krásného Pole do Polanky od 1. října 1987).
Ředitelkou ZUŠ je Jitka Malíková, zástupkyní řed. Mgr. Ludmila Ramíková.
Celkový počet dětí v ZUŠ je 485, jsou vyučovány na 6 pracovištích. K 30. 6. 2010 dosáhl
počet žáků této školy v Polance 190 dětí, z toho 160 v hudebním oboru a 30 ve výtvarném oboru.
Chodí zde děti od 5 let do maturity.
Seznam vyučujících: Jitka Malíková – ředitelka – akordeon, klavír
Mgr. Ludmila Ramíková- zástup. ředitelky – zpěv
Alena Bergrová – zobcová flétna, klavír
MgA. Jaroslav Ježík – dechové nástroje
BcA. Eva Przecková – dechové nástroje
Anna Morisáková – PHV, housle, soubory
Monika Neuwirthová – kytara, housle
Simona Pěčková – zpěv, PHV
MgA. Alexandr Starý – klavír
Sylva Kvitová – klavír
MgA. Hana Jašková – hudeb. nauka, dechové nástroje
Jindřich Czerný – dechové nástroje, bicí, taneční soubor
Mgr. Zdeněk Kus –výtvarný obor
Od září 2010 je zapsáno v Polance do hudeb. oboru 17 dětí, které nastoupí do 1. třídy a do
výtvarného oboru 10 těchto dětí.
Byl proveden výchovný koncert pro žáky Mateřské školy a 1. a 2. tříd, kdy se děti formou
pohádky o Sněhurce seznámily s hudebními nástroji. 27. 4. proběhl Vzpomínkový podvečer k 115.
výročí narození H. Salichové s výstavou jejích prací i předmětů z jejího každodenního života.
Přehlídka práce všech oddělení ZUŠ byla 23. 6. 2010 v kině Polanka při příležitosti Svátku hudby.
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Výtvarný obor, který pracuje v Polance, Třebovicích a v Kyjovicích připravil několik výstav
prací žáků v DK Ostrava, v sanatoriích Klimkovice a v prostorách školy jarní a vánoční.
Hudební obor pracuje nejen v Polance, ale i v Krásném Poli, v Třebovicích a v Porubě.
Připravil 3 výchovné koncerty pro žáky, žákovské večery, celoškolní koncerty, přehlídky, vánoční
koncerty a koncert „Rodiče a děti“.
Na soutěžích ZUŠ v komorní hudbě na dechové a smyčcové nástroje získali žáci dvakrát
první místo, 1x třetí místo a v celostátním kole první místo.
Od 26. října do 23. listopadu proběhl IX. ročník Festivalu ostravských ZUŠ. Polanskou ZUŠ
reprezentovali na tomto festivalu D. Zajonček (fagot), K. Charvátová (zpěv), K. Vavrošová (zpěv), M.
Klodová (housle) , folklórní soubor Krasničanek a Taneční orchestr J. Czerného. Pro žáky Přípravné
hudební výchovy bylo provedeno seznamovací setkání s hudebními nástroji „Na co budu hrát?“.9.
prosince se uskutečnil v sále ZUŠ koncert dětí hudebního oboru, spojený s kresbami dětí výtv. oboru.
Velkou kapitolu kulturních aktivit ZUŠ tvoří koncerty učitelů. Jsou to Vánoční mše v Husově
sboru, jarní koncerty a vystoupení učitelů pro místní organizace.
Od září 2010 má škola zcela naplněnou kapacitu – 485 žáků. Kromě hlavní budovy v
Polance využívá škola pobočky v Krásném poli, Třebovicích, Kyjovicích, v Porubě na ZŠ Bulharská,
ZŠ Štúra, ZŠ Dětská a Biskupské gymnázium. Výukovou nabídku rozšířili o další dechové nástroje a
to klarinet, saxofon, fagot, a lesní roh, na které se mohou hlásit děti až od 9 let. Od 14 let se mohou
děti učit na elektrickou sólovou a basovou kytaru.
14. KULTURA A OSVĚTA
Knihovna
Knihovna Polanka patří mezi knihovny Města Ostravy – do Obvodu knihovnických služeb
IV, do kterého patří také knihovny ve Svinově a v Krásném Poli. Vedoucí tohoto obvodu je Jana
Synková, vedoucí knihovny v Polance je nadále Karla Zábojová. Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek
12.30 – 18.00 hod., úterý 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin.
Rada rozhodla poskytnout knihovně peněžní dar ve výši 12 tis. Kč na rozšíření knižního
fondu a na podporu volnočasových aktivit mladých čtenářů. Knihovnu v r. 2010 navštívilo 598
čtenářů, z toho 245 dětí. Vypůjčeno bylo 33 092 knih, z toho děti si vypůjčily 11 604 knih.
Návštěvnost byla 7 699 čtenářů. Internet navštívilo 716 čtenářů.
Knihovna navázala spolupráci s místní ZŠ a MŠ. Pro školy je každoročně připravena pestrá
nabídka besed a knihovnických lekcí. V posledních letech setkání s knihou dětem zpestřily i drobná
divadelní představení. Díky každoročním grantům ÚMOb byla činnost obohacena soutěžemi,
výtvarnými dílnami, výlety, karnevaly i nocí v knihovně. V knihovně je pravidelně doplňován
knihovní fond a to nejen nákupy, ale i fondem cirkulačním (knihovní soubory putující po menších
knihovnách). Vedoucí knihovny Karla Zábojová na přání čtenářů dováží některé tituly z pobočky
Svinov a dále doplňuje fond velmi pečlivě volenými nákupy knih z prostředků ÚMOb. Některé
knihy darovali občané.
Aktivity pro čtenáře a veřejnost
osob
výtvarné dílny osob výstavy
besedy
osob KL osob soutěže
22
501
12 240
23
840
12
240
5
Při 38 vzdělávacích akcích bylo přítomno 745 účastníků.
Pro MŠ proběhly 2 besedy ( O ušmudlané planetě a Zdeněk Miller dětem), pro 1. tř. 2 besedy
(knižní království vás vítá a V Ostravě straší), pro 2. tř. Kolik barev má jaro, pro 3. tř. Na návštěvě u
bosorky a pro 4. tř. Domácí zvířata u nás a ve světě a Komiks aneb kreslený seriál. 5. tř. navštívila
besedu Vandrování Moravou , 6. tř. besedu o Ostravě, 7. tř. Zvěstuji vám novinu a 8. tř. Když
přichází jaro.
19

2010
Na 56 kulturních akcích bylo 1 598 účastníků. Organizátory akcí byla KMO a ÚMOb. V těchto
kulturních akcích je zahrnuto 23 soutěží, 13 výtvarných dílen, 5 výstav a ostatní akce jako např.:
Malí šikulkové (každý měsíc), Šťastné číslo, Vernisáž výstavy L. Kocierzové, Vernisáž výstavy
J.Tepera, K čarodějnickému doupěti (noc), Knihovnické šlápoty , Knihovnický jarmark, Bibliotour.
Propagace akcí pobočky je realizována rozesíláním tiskových zpráv, oznámením v Polanském
zpravodaji, Moravskoslezském deníku a Jitroceli, umisťováním plakátů ve škole, jednotlivě
čtenářům v nabídkových letácích.
Kino
Kino je od svého začátku v roce 1929 stále na stejném místě – původně v sále u Friedlů,
nynější Janovká ul. 333. V roce 1972 bylo přestavěno na širokoúhlé s šikým hledištěm a kapacitou
200 míst a tehdy s nejmodernější projekční technikou. Kino bylo nedávno privatizováno, o jeho
provoz se starají Jiří Adamec a Zdeněk Vavroš.
Kino promítalo vždy v úterý a promítnuto bylo celkem 50 filmů s účastí 2 209 diváků.
V letošním roce se podařilo navázat spolupráci se Základní školou v Polance, Svinově a Porubě,
koncem roku pak se školou ve Staré Vsi. Kino navštěvovaly i školky z Polanky, obě školky
svinovské a 2 školky z Poruby.
Kromě promítání kina probíhají v sále ještě i jiné akce – v pondělí zkoušky dechovky, 5x
zasedání zastupitelstva, školení volebních komisí před volbami, volby do parlamentu ČR, volby do
obecního zastupitelstva, 3x koncert Dechové hudby Polanka, 2x vystoupení dětí MŠ, Den hudby
(ZUŠ), koncert Pavla Žalmana Lohonky, jednání s občany Přemyšova a nahrávání Demo snímku
skupiny.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finanční dotace na provoz místního kina ve výši 60 tis.
Kč na rok 2010.
SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dechová hudba z Polanky
Nejstarší kulturní soubor v Polance založený v r. 1919, vloni proběhly oslavy 90 let nepřetržité
činnosti. Většinu své činnosti provozuje v areálu kina (u Friedlů).
Na činnosti DH se podílelo v průběhu roku 28 aktivních hudebníků z Polanky (13 členů), ze
Svinova (6 členů), z Poruby (2 čl.), dále z Klimkovic, St. Bělé a Hlučína). Hudbu vede organizačně Jiří
Adamec (kapelník), jeho zástupcem je Jiří Němec. Uměleckým vedoucím a dirigentem je Jaroslav Král,
dalším dirigentem Jiří Adamec. Letos zemřeli dva dlouholetí hudebníci – Břetislav Teichmann a
Věroslav Neuvirth.
Hudba připravila 4 hojně navštívené koncerty: „Uprostřed máje muzika hraje“, krmášový
promenádní koncert na výstavě drobného zvířectva, podzimní koncert Dechovka a písničkáři a vánoční
pořad „ Já sním o vánocích bílých“.
Kromě koncertních akcí hudba účinkovala např. na poutích ve Svinově a v Hrabyni, v kostele
v Polance při mši v době pouti aj. Nejčastěji však zajišťovala hraní při pohřbech ve spolupráci se
službami Charitas, Charón, Škrobánek aj. V Polance hrála hudba asi na 14 pohřbech, mimo Polanku
hrála např. ve Staré Bělé, Pustkovci, v Paskově, ve Výškovicích, v Mošnově, Krásném Poli, ve Vřesině,
v Hrabové, ve Vratimově, v O.-Zábřehu, v Řepištích, v Krmelíně, v Čeladné aj. Většinou hrávala
v počtu kolem 9-10 hudebníků. Na pohřbu Břet. Teichmanna hrálo 30 hudebníků z Polanky a
Klimkovic.
Hraní veselých pochodů v průvodech již prakticky odpadlo.
Taneční swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ
vystoupil na Festivalu ostravských ZUŠ na podzim 2010 (viz 13.kapitola ŠKOLY).
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Kapela Beatless (je zaměřena na repertoár angl. skupiny Beatles)
Vedou otec a syn Vyležíkovi, kapela hraje stále v sestavě:
Sólový zpěv (John Lennon), rytmická kytara, perkusse - Jana Hruzíková;
Sólový zpěv (Paul McCartney), keyboard, perkusse, rytmická kytara - Martina Hanelová;
Sólová kytara + doprov. zpěv (George Harrison) - Ing. Milan Vyležík;
Basová kytara (Paul McCartney) - Milan Vyležík Jr.;
Bicí (Ringo Starr) - Patrik Ohnheiser, alternuje Ivo Sedláček.
Kapela BEATLESS stále hraje a udržuje si trvale vysoký standard. V roce 2010 měli pouze 7 koncertů
(podepsala se na tom krize) v různých místech republiky, nejdále v lázních Bohdaneč a Janských
Lázních. Stále zdokonalují aparaturu a rozšiřují repertoár.
Amatérská skupina Paradox
Kapelníkem je i nadále Jiří Kubica, který hraje na kytaru a zpívá, dalším členem je Martin
Ulmann – klávesy a zpěv, Pavel Hoštinský – bicí, Josef David – zpěv, Ondra Peterek – sólová kytara
a Eva Ulmannová – basa a zpěv. Jako hosté někdy účinkují Vladislav Stareček na trumpetu, Tereza
Antesová - na saxofon a Filip Martinák na bicí.
Skupina Paradox hraje známé písničky taneční hudby z dob nedávných i dávno minulých.
Kromě účinkování na třech plesích (ZŠ Polanka, Doprav. podnik města Ostravy a Ples gymnázia U
Dluhošů hráli v sokolovně v Polance při Pálení čarodějnic, na Dětském dni – hřiště v Polance,
Svatováclavské zábavě a na Mikulášské zábavě v Dělnickém domě.
Polanští písničkáři
Soubor má stále 14 členů a to : 4 ženy hrají ( Božena Turoňová, Jitka Malíková, Monika
Neuwirthová a Alena Bergrová), 5 mužů ( Zdeněk Vavroš, Jiří Stecker, Vlastimil Vozník, Vladimír
Blejchař a Miroslav Uhlíř) a 5 žen (Věra Tomášková, Božena Steckerová, Pavla Slívová, Miroslava
Dobešová a Pavla Nevímová) zpívají. Ke konci roku ukončil spolupráci se souborem Miroslav Uhlíř
ze zdravotních důvodů (*1923) a na jeho místo nastoupil Přemysl Kapřík. Vedoucím je i nadále
Zdeněk Vavroš. Soubor vystupoval především pro seniory při výročích jejich kulatých narozenin – 6x
vystoupení v Ostravě, 6x v Porubě, 1x v Polance a 1x v Krásném Poli). Pro veřejnost v lázních
Klimkovice vystoupili 2x a l x měli společný koncert s polanskou dechovkou.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Členská základna je stabilní. Sbor má nyní 97 členů – 58 mužů a 39 žen. Průměrný věk je 44
roků. Starostou SDH je Milan Cindler. Pracuje zde jeden kolektiv mládeže v počtu 11 členů
s průměrnými výsledky na sportovním poli. Vedoucí je Zuzana Kozelská.
Rada jmenovala na doporučení HZS Moravskoslezského kraje novým velitelem JSDH
v Polance Ladislava Nedělu a jmenovala nové členy zásahové jednotky, která má 17 členů Tito
členové jsou svoláváni k zásahům přes mobilní telefony. Zasahovali letos 22 x hlavně při odstraňování
nakloněných a spadlých stromů po přívalových deštích, při čerpání vody, čistění kanalizací,
odstraňování naplavenin a to hlavně v Polance, Porubě, Přívozu a Bohumíně. Zasahovali také při
požárech sazí v komíně, motocyklu při dopravní nehodě i při úklidu olejové skvrny na komunikaci.
Občané byli upozorněni, že jednou ročně musí mít provedenou kontrolu technického stavu
komínu a zajistit čistění spalinové cesty odborně způsobilou osobou a to : u spotřebičů na pevná
paliva 2x ročně a na plynná paliva 1x ročně. 4. 12. se konala Výroční valná hromada SDH. Během
roku proběhly kulturní akce , např. hasičský ples s účastí více než 300 lidí, zájezd na Pustevny, dne
20. března se 3 zástupci i s praporem zúčastnili okresního shromáždění delegátů sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo ve Vratimově. V měsíci dubnu provedli ukázkové cvičení pro základní školu.
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K tomuto cvičení byl přizván i dobrovolný sbor z Radvanic, který vypomohl s výškovou technikou.
Po něm proběhla krátká ukázka techniky na hřišti za školou. s besedou se žáky ZŠ. Začátkem měsíce
července sbor uspořádal letní tábor v Horních Těchanovicích, kterého se zúčastnilo 38 dětí
z polanského sboru i z okolních obcí. Další akcí byla soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce“,
v září uspořádali již pátý ročník soutěže veteránů. Tato soutěž se konala na hřišti u Dělnického domu.
Polanské družstvo veteránů obsadilo třetí místo. 18. září si zasoutěžily i ženy, a to ve Václavovicích,
které pořádaly branný závod tříčlenných hlídek. V kategorii nad 50 let polanské ženy obsadily druhé
místo. Další akcí byla Mikulášská nadílka pro děti. V polovině roku byla provedena modernizace
kuchyně a doplnění jejího inventáře, výměna stolů a židlí v sále hasičské zbrojnice, byla opravena
střecha (opravu zajistil a financoval ÚMOb). Hasiči provedli na podzim sběr šrotu a nasbírali celkem
2,7 tun.
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším dosud činným spolkem v Polance, byl založen roku
1893, tedy před 117 lety. Jeho původní zbrojnice stála nedaleko Sokolské louky, nynější zbrojnice je
z roku 1926 (byla rekonstruována kolem roku 1965, s bytem pro domovníka a kulturní místností),
stojí u hlavní silnice – ulice 1. května č.p. 527. SDH se aktivně zapojil do družby se slovenskou obcí
Zliechov v okrese Iĺava. Družbu začaly místní školy v roce 1958, hasiči se připojili o rok později, ale
jako jediní ji udržují do současnosti.
Český svaz chovatelů, základní organizace
Základní organizace ČSCH má 23 členy, z toho jsou 4 ženy. Předsedou je Jaroslav Fukala,
Místopředsedou Ing. Miloš Sýkora, jednatel Václav Andla, pokladník Ing. Miloš Sýkora, hospodáři
Milan Polášek a Ladislav Sladký, vedoucí odboru králíků Jiří Grepl, ved. odboru drůbeže Jarmila
Foltysová, ved. odboru holubů Drahomír Neuwirth.
ČSCH zorganizoval chovatelský ples 22. 1. v sále u Dluhošů , dále provedl v dubnu a v říjnu
stolní bodování králíků s jejich prodejem a 24. a 25. 7. krmášovou výstavu králíků, holubů, drůbeže a
okresní výstavu mláďat králíků v chovatelském areálu naproti pohostinství U Dluhošů.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace
V roce 2010 měla ZO ČZS v Polance 66 členů. Předsedkyní je Šárka Struhalová, jednatelkou
Alena Hurníková, hospodářkou Jana Lokajová a ostatními členy výboru jsou: Anna Himlarová,
Lidmila Hrnčířová, Jarmila Chocholatá, Jarmila Přistoupilová, Bohuslava Sojková, Jaroslav Planka,
Jaroslav Šolc a Jaroslava Žídková.
Scházejí se jednou měsíčně na výborových schůzích a v r. 2010 uspořádali společně s chovateli
v lednu u Dluhošů ples, v březnu proběhla výroční schůze, v květnu zorganizovali zájezd (Brno –
botanická zahrada, Moravský Krumlov – Slovanská epopej ) a v prosinci vánoční výstavu v sále ZUŠ ,
kterou navštívilo hodně občanů.
Myslivecké sdružení Poodří
Má nadále 19 členů. Předsedou MS je Aleš Neuwirth, hospodářem Radomír Malík. Myslivci
uspořádali 16. ledna tradiční Myslivecký ples v Dělnickém domě.
Junák - Svaz skautů a skautek ČR , středisko Polanka
Koncem roku 2009 dostal svaz výpověď nájmu z klubovny v "Sokolovně". I přes jednání na
různých místech se nepodařilo najít si vlastní klubovnu na území Polanky a momentálně si pronajímají
za 150 Kč na hodinu třikrát týdně galerii Dělnického domu na ulici Hraničky, což pro nevýdělečnou
organizaci není dlouhodobě udržitelné. Další ránou byl odchod téměř všech dětí z oddílu Radegast
působícího v Ostravě - Vítkovicích. Pozitivní je to, že jeden oddíl z města Studénka se připojil koncem
roku 2010 k našemu středisku. Jinak stejně jako spoustu ostatních svazů trpí úbytkem členské
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základny. Je to dáno dobou a společenským prostředím.
Obsazení funkcí se od loňského roku nezměnilo, Jan Neuvirt je stále vedoucím střediska a
vedoucím oddílu dospělých, Aleš Planka jako vedoucí chlapeckého oddílu a Petra Kohútová jako
vůdkyně dívčího oddílu.
Skautský rok se skládá ze spousty drobných činností, akcí a malých výprav. Tradiční
každoroční akcí je zimní výprava Adovaraz. Letos se konala 5.-7. 2. 2010 a k radosti všech
zúčastněných bylo sněhu dostatek. Podstatnou událostí bylo to, že středisku Polanka bylo umožněno
pořádat Závod světlušek a vlčat pro celý okres Ostrava. 27. března 18 soutěžních hlídek, složených
z chlapců a dívek ve věku 8 – 12 let z různých středisek z celé Ostravy procházelo Poodřím trasou, na
které měli plnit postupně 10 úkolů. Zázemí závodu bylo v budově na pozemku rybářských sádek v
CHKO Poodří. Hlavní skautskou akcí sezóny bývá bezesporu tábor. Letos se konal na krásném místě
na přehradě Slezská Harta a největší předností bylo nádherné a téměř idylické počasí. Děti měly
jedinečnou možnost prožít čtrnáctidenní dobrodružství v tradičních podsadových stanech a na
pramicích. Tábořiště bylo pronajato od střediska vodních skautů Eskadra z Ostravy - Poruby. Další
významnou akcí byla výprava do Dědova a do Adršpašsko - Teplických skal, konaná ve dnech 17.19.9.2010. Účastníci měli možnost bydlet v domě z osmnáctého století ve vsi Dědov. 3.12. - 5.12. se
konala další výprava . Ubytování bylo zajištěno na skautské základně Hájenka u Písařova, v pohoří
Jeseníků. Důležitou akcí bylo roznášení Betlémského světla a rozdávání ručně vyráběných svíček ze
včelího vosku. Svíčky vyráběly děti na schůzkách.
Český červený kříž, místní skupina
Místní skupina ČČK má 117 členů. Předsedou je i nadále Miroslav Berger, jednatelkou Marie
Bergrová, pokladnicí Věra Tomášková a revizorkou účtů Miluše Böhmová. Dalšími členy výboru jsou
Blažena Králová, Miluše Starečková, Marie Šťastná, Marie Kubicová a Marie Neuwirthová.
V letošním roce místní skupina organizovala od června každou druhou neděli v měsíci
vycházku pro občany, která se vždy týkala určité oblasti a byla spojena s výkladem historie tohoto
místa, akce připravil místní kronikář Jaroslav Král.
9. listopadu členové ČČK připravili v malém sále u kina své dlouholeté člence devadesátileté
občance Anně Antušákové výstavku jejích ručních prací, které zcela zaplnily prostor malého sálu u
Friedlů.
Český rybářský svaz, místní organizace
Členská základna je 390 členů. Ti jsou nejen z Polanky, ale i z okolních obcí: Klimkovice,
Jistebník, Stará Ves n. Ondřejnicí, Stará Bělá, Proskovice aj. Scházejí se v rybářském areálu „Na
sádkách“ u strouhy zvané Mlýnka. Výroční schůze byla v březnu, 8. května se konaly tradiční
rybářské závody na Polanské strouze.
Vedení organizace se nezměnilo, předsedou je Karel Kolder, jednatelem Jaromír Turoň,
hospodářem Jaroslav Vavroš.
Základní kynologický kroužek
má 14 členů – 8 mužů a 6 žen, vedoucím a zároveň cvičitelem je Miroslav Kotásek, správcem
webových stránek je Ondřej Dluhoš. Areál cvičiště se nachází v Polance blízko hranice s
Klimkovicemi na ulici U Studánky, vedle potůčku, který teče pod podjezdem. Členové kroužku se
zde se svými psy scházejí vždy v neděli dopoledne kromě zimního období. Rovněž se zúčastňují na
tomto cvičišti několikrát za rok brigád při úpravách a úklidu areálu.
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Letecko-modelářský klub Polanka (LMK)
Předsedou je nadále Radim Barč z Ostravy, místopředsedové František Odehnal, Tomáš
Kanclíř a Libor Kristián. Hospodářem je Miroslav Stryk. O webové stránky se stará Tomáš Kubica.
Provoz na letišti je v sobotu a v neděli. Otvírání nebe se konalo na klubovém letišti
v Polance 13. 5., letečtí modeláři se zúčastnili soutěže na Slovensku v Horkách u Žiliny (25. 9.) a 18.
10. uspořádali zavírání nebe v Polance. Letiště LMK bylo na Fialově louce, původně v místech cesty
Mozgal, nyní je posunuto více na jih (směrem k Jistebníku).
Občanské sdružení Za hodnoty obce Polanka (ZHOP)
vzniklo již v loňském roce na podporu záchrany nejstarší historické budovy v Polance místního zámku. Založil ho spolu s několika dalšími občany Radomír Zacios ml. Sdružení má asi 15
členů.
15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Vyvíjí svou činnost hlavně v areálu Dělnického domu na Fojtovské.
Výbor DTJ je v tomto složení:
Starosta Ing. Jaromír Friedel, místostarostové jsou Jiří Gramel a Bohuslava Sojková, členové
výboru Dominik Matěj, Ing. Petra Slahúčková, předseda revizní komise je Tomáš Petruška.
V DTJ pracují oddíly : házená – má 190 členů - předsedou je Ing. Petr Pěknica
volejbal – 118 členů – předsedkyní je Zdeňka Siročáková
ASPV (Asociace Sport pro všechny) - 39 členů – předsedkyní je
Bohuslava Sojková
turistika – 21 členů
Celkem má DTJ 368 členů, z toho 128 žen a 186 členů je do 18 let.
Společenské a sportovní akce prováděli v rozsahu minulých let.
Oddíl házené
Po kvalitní zimní přípravě s několikadenním soustředěním v Jeseníkách proběhly v březnu
a dubnu oblastní soutěže mužů a mládeže. 1. 5. proběhl Turnaj několika házenkářských generací.
Od 11. 6. do 13. 6. se konal 16. ročník mezinárodního mládežnického turnaje Polanka Cup,
kterého se zúčastnila družstva z ČR, Slovenska a Polska. Letos hrálo 29 družstev od minižáků po
mladší dorost. Odehrálo se 110 utkání, z nich ta finalová se hrála v polanské sportovní hale.
Oddíl házené organizoval 12. 6. Dětský den na hřišti u Dělnického domu, u kterého proběhl
turnaj v miniházené 4 + 1. Během turnaje se odehrálo dalších 25 utkání nejmladších házenkářů.
Polanští házenkáři se zúčastnili mezinárodního házenkářského turnaje v italském Teramu.,
absolvovali soustředění ve Sporthotelu Kurzovní v Jeseníkách (kategorie mužů). Mládežníci (8 – 18
let trénovali v kempu v Palkovicích, účastnili se přípravných turnajů ve Zlíně, Prostějově,
Klimkovicích nebo polských Krompachcicích.
28. 8. proběhly oslavy 55. výročí založení oddílu, kdy se měly možnost prezentovat všechny
věkové kategorie místního házenkářského oddílu. Nechyběly také kluby ze slovenského Pezinoku,
polských Krompachcic a Klimkovic.
Po podzimní části soutěží hrají muži „A“ druhou ligu, muži „B“ hrají severomoravskou ligu,
dorostenci druhou ligu a starší žáci hrají Severomoravskou ligu. Svým umístěním si starší žáci zajistili
postup do turnajů tzv. Česko – Slovenské ligy. Mladší žáci „A“ startují také v Moravskoslezské lize a
mladší žáci „B“ bojovali v oblastní soutěži. Nejmladšími registrovanými hráči jsou minižáci, kteří
odehráli na podzim 5 turnajů.
Mistrovská utkání se rozběhla v září a trvala až do 12. prosince.
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Oddíl házené organizoval společně s Klubem rodičů a přátel školy a kulturní, školskou a
sportovní komisí ÚMOb Mikulášskou nadílku pro děti v Dělnickém domě.
Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu má 6 družstev. Mládeži se věnují tito trenéři: Pavla Slatinská, Dagmar
Smetanová, Hana Franková, Zdeněk Malík, Mirek Kohút a Ivan Tomis.
Ty nejmenší – mladší žačky pouze celý rok trénují a sehráli přátelský zápas s družstvem
Šenova. 16. 6. -20. 6. se toto družstvo mladších žákyň pod vedením trenérky Pavly Slatinské zúčastnilo
soustředění v areálu horské chaty Čeladenka v Beskydech Družstvo starších žákyň a družstvo juniorek
hrají v krajských přeborech. Juniorky podzimní část soutěže vyhrály. Muži „A“ letos postoupili do
krajského přeboru 1. třídy. Městský přebor hrají družstva žen a družstvo mužů „B“.
Oddíl zajišťuje i společenské aktivity. Pořádali tradiční „Ples sportovců“, zábavnou show
v podání Travesti skupiny Divoké kočky.
Oddíl každoročně zajišťuje turnaj generací, který je určen jak pro současné, tak i bývalé hráče.
Nejzábavnější je vždy rodinný turnaj, který hrají tři hráči na zkráceném hřišti, musí mezi nimi být
příbuzenský vztah.
5. 12. se uskutečnil třetí ročník turnaje starších žaček s heslem „Možná přijde i Mikuláš“, který
naše žačky vyhrály. 18. 12. proběhl Vánoční turnaj smíšených družstev.
Oddíl Asociace Sport pro všechny (ASPV), smíšený oddíl pro muže i ženy
Má 36 členů, předsedkyní je Bohuslava Sojková, její zástupkyní je Jarmila Žídková, pokladnicí
Františka Barabášová. Cvičí se jednou týdně v Dělnickém domě, přes plesovou sezónu v sokolovně.
V červenci a srpnu cvičenci jezdí na kolech jednou týdně místo cvičení do blízkého okolí, nejčastěji do
Košatky, Jistebníka, Výškovic, Bělského Lesa, Klimkovic, Svinova. Průměrně jezdí na tyto výlety
kolem 15 členů.
Byly zorganizovány 2 turistické zájezdy a to na jaře na Pulčinské skály (8. 5.) a na podzim (11.
9.) na Šerák. Členové se zúčastňovali bowlingových turnajů, organizovaných městem, uspořádali 5. 4.
velikonoční výlet na Ostrou Hůrku a Čertův Mlýn a předsilvestrovský výlet 30. 12. tradičně do
Košatky.
Oddíl turistiky
má 21 členů, vede jej Ing. Jaromír Friedel.
Tělocvičná jednota Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou působí v areálu sokolovny na Sokolské louce, má
k 1.1.2010 celkem 191 členů. Z toho 70 členů do 18 let , 54 členů do 15 let a 77 členů do 60 let, 114
členů nad 60 let. Starostou TJ Sokol je Zdeněk Bílý, místostarostou Luděk Dluhoš, hospodářem je
Dana Skybová z Klimkovic. Náčelnicí je Miroslava Tomášková, jednatelkou Silvie. Vilišová.
Valná hromada se konala 12.3. 2010.
Pravidelná cvičení v sokolovně: zdravotní cvičení - Dana Kupčíková, kalanetika – Lenka
Gebauerová, aerobik overball , dance, step, body form – Petra Pavlicová a Iva. Petruželová, stolní
tenis (ml. žáci) - Josef Mihalka, stolní tenis (st. žáci) Jiří Šlachta, trénink florbalu probíhá pod
vedením Hynka Kozuba také v tělocvičně ZŠ.
Kromě tohoto pravidelného cvičení TJ Sokol pořádal ještě další akce: 27.3. Putování krajem
sněženek, 30. 4. se uskutečnil 4. ročník Pálení čarodějnic v areálu sokolovna na Sokolské louce (letos
mimořádná účast asi 600 lidí, bylo nádherné počasí), MŠ se podílela na výrobě škrabošek, mladí hasiči
"pohlídali" závěrečný čarodějnický rej spojený s obrovskou vatrou, 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. 15. května proběhl „Otevřený šachový turnaj“ pro širokou veřejnost
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s věcnými cenami. Další akce : smažení vaječiny na Sokolské louce (setkání Staré gardy), florbalový
turnaj Polanecká hůl, turnaj ve stolním tenise O starostovu pálku atd.
U sokolovny byla dokončena oprava „boudy“. Byla vybudována nová kolárna, vymalována
tělocvična. V klubovně byla zřízena a pěkně vybavena zasedací místnost vč. kuchyňky a pro cvičení
s dětmi ( Petruželová) byla namontována zrcadla na celou stěnu klubovny. Dne 9.10. byl uspořádán
MS ODS v Polance na hřišti u sokolovny Aquazorbing.
Tělovýchovná jednota Polanka
je pozůstatkem sjednocené tělovýchovy v obci, která až do roku 1989 fungovala pod hlavičkou
TJ Sokol Polanka a byla soustředěna kolem Dělnického domu. Po obnovení činnosti původního
Sokola (= tělocvičná jednota řízená Čsl. obcí sokolskou – ČOS) byly tak v Polance dvě sokolské
organizace. V kronice jsem je odlišoval označením „tělocvičná“ řízená ČOS – a „tělovýchovná“,
později už jen TJ (bez označení Sokol). .
Tato Tělovýchovná jednota dosud existuje, i když její činnost už není tak velká. Má kolem 100
členů, jsou to především bývalí házenkáři (dnes „stará garda“). Předsedou je Vladislav Dobeš. TJ má
oddíl turistiky a rekreačního sportu a oddíl šachový, jehož vedoucí Jindřich Witos koncem roku
zemřel.
Orel - Jednota Polanka
Jednota má v tomto roce 37 členů. Starostou je nadále Jan Prokop (ul. Za humny). Jednatelem
Alois Neisar (ul. Úzká). Jednota Orel nemá vlastní tělocvičnu.
Jednota Orel byla v Polance založena v roce 1923. Po mnohých obtížích se dala jednota roku
1927 do přestavby přidělené staré budovy fojtství s přilehlým pozemkem pro cvičiště a začala tam
stavět svoji Orlovnu (v místech křižovatky ulic 1. května a Hraničky, u nynější autobusové točny
„Hraničky“). V říjnu 1928 byla posvěcena a byla údajně první orlovnou ve Slezsku. Demolice
Orlovny č.p.155 byla provedena 19. listopadu 1974 z důvodu narušené statiky. Později tam byly
tenisové kurty a po vybudování autobusové točny došlo k právním sporům majitelů restituovaného
pozemku s uživateli.
JO pořádá vycházkové akce po okolí Polanky, svatodušní smažení vaječiny a v červnu se
každoročně zúčastní župní akce „Putování Poodřím“. Letos uspořádala zájezd do Hradce Králové.
Tradiční lidový ples pořádaný společně s místní organizací. KDU-ČSL se letos konal 2. února.
Fotbalový klub SK Polanka
Založený v roce 1931 vystřídal ve své historii několik hřišť (na Skotnici, u Dělnického domu, u
rezervoáru, u učitelských bytů – zdravotního střediska, u nové školy). Po rekonstrukci hřiště u nové
školy v roce 1982 (dvě hřiště, kovová krytá tribuna) se trvale usídlil v areálu i s klubovnou a sprchami
v samostatné budově u nové školy na Zámecké, ulici H. Salichové.
Činnost FK SK řídí výbor – předsedou je Ing. Jiří Němec, místopředsedové Roman Šolc a
Radovan Řehulka, tajemníkem Lumír Prauzek , členové Jaroslav Wojnar, Petr Vozník, Jiří Vozník,
Martin Graff a David Sameš.
Družstvo mužů postoupilo do I.A třídy a je po podzimní části soutěže na druhém místě, což je
dosud největší úspěch místního fotbalu. Trenérem mužstva je Lubomír Adler, asistentem Tomáš
Urbánek, vedoucím mužstva Michal Sehnal, masérkou Gabriela Bochňáková. Po hodnocení v tisku je
FK SK Polanka čtvrtým nejúspěšnějším mužstvem v Ostravě (po Baníku Ostrava, FC Odra Petřkovice
a SK Šenov). Nejúspěšnějším střelcem podzimního kola je Pavel Cirkl. Dalšími hráči FK SK jsou
Radovan Řehulka (již třetí brankář z rodu Řehulků), Jakub Pospíšil, Zdeněk Konečný, Radomír
Fukala, Robin Bartoš, David Valenčin, Dalibor Slahúčka, Michal Vyležík, Pavel Lys, Radek
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Halamíček, Martin Pliska, Jakub Kaluža, Jaroslav Prausek, Petr Planka, Jan Pagáč, David Vozník,
Stanislav Šolc. Ve stejné skupině jako FK SK hrají Bruntál, Krásné Pole, Slavkov, Kobeřice, Mokré
Lazce, Štěpánkovice, Ludgeřovice, Bílovec, Velké Hoštice, Šilheřovice, Bolatice, Bohuslavice,
Vratimov.
Dorost pracuje pod vedením trenéra Jana Lokaje a asistenta Kamila Tomáška. Hraje
krajskou soutěž ve skupině A, ze 14 týmů je na 12. místě.
Družstvo žáků vede Jan Lokaj, hrají městskou soutěž, kde skončili ze 12 týmů na 8. místě.
19. 6. sehrálo mužstvo rekreační kopané zápas s mužstvem rekreační kopané z Dubnice na
Slovensku. 26. 6. proběhl Heller CUP za účasti hráčů NHL a bývalých ligových hráčů.
Fotbalový oddíl poprvé založil předpřípravku, kde dochází 20 dětí před dovršením 6 let věku.
Přípravka se zúčastnila prvního ročníku Auto Heller kempu pro děti ve Zlatých Horách..
V srpnu se uskutečnilo první týdenní soustředění přípravky (6 – 12 let) fotbalového klubu SK
Polanka a to v rekreačním areálu BOHEMALAND ve Zlatých Horách. Na programu byly fotbalové
tréninky, výlety do přírody, výuka angličtiny a různé tvořivé činnosti.
V Polance již 32 let funguje RK (rekreační kopaná), ve které hrají hráči starší než 35 let. Každý
týden za jakéhokoliv počasí se tato parta bývalých fotbalistů schází , rozdělí na dvě družstva a 90
minut hraje fotbal. 17. 9. 2010 odjeli autobusem společně s manželkami hrát přátelský zápas do
Kyjova.
Mimo soutěže FK SK organizuje společenský ples, turnaj Auto Heller v červnu, halový turnaj
Bonver Cup a turnaj dorostu.
V hospodě Na hřišti proběhlo výběrové řízení ohledně pronájmu. Ve spolupráci s novým
majitelem je hospoda již po rekonstrukci, a to včetně sociálního zařízení.
Sportovní hala
Správce sportovní haly Pavla Bochniu vystřídal po jeho zvolení starostou Ivan Kubica.
Od roku 2005 je sportovní hala u hlavní budovy Základní školy v Polance na ul. H. Salichové
začleněna jako samostatně hospodařící subjekt. Kromě správce haly jsou tu další dva zaměstnanci:
Josef David a Leona Kučinská. Řízením sportovní haly byl pověřen radní Ing. Jiří Malík.
Hala je využívána pro výuku žáků místní základní školy a pro činnost místních sportovních organizací
(házená, odbíjená DTJ, kopaná, TJ Sokol). Hala je pronajímána i organizacím mimo Polanku.
Ve sportovní hale kromě místních sportovců trénuje a hraje zápasy i DHC (ženská házená) Sokol
Poruba - nováček Česko–slovenské Interligy žen. Tyto házenkářky postoupily po 9 letech do
mezinárodní Interligy.
16. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická péče v Polance je už po léta soustředěna do dvou středisek:
Středisko v bývalých učitelských bytech na ul. 1. května 545 - zde ordinují lékaři:
MUDr. Zdeněk Strakoš, praktický lékař a zdrav. sestra Libuše Krawczyková (od února 2008),
MUDr. Sylva Klegová, dětská lékařka a zdrav. sestra Jarmila Kavalová.
Zubní oddělení DENTICS DR. BARAN s.r.o., kde ordinovali zubní lékaři:
Dr. Marek Baran, Dr. Roman Příhonský, Dr. Alena Dvořáková, Dr. Tereza Šťastná, zubní
hygienistka Jana Moravcová, zdravotní sestry Denisa Wegrzynová, Dana Juchelková a Ivana
Shapovalová.
Zubní laboratoř vede Bohuslava Pospěchová.
Ve druhém středisku na Osadě míru v objektu Družstva vlastníků (ul. K Vydralinám) ordinují
lékaři: MUDr. Klára Höferová, praktická lékařka pro dospělé, zdrav. sestra Kateřina Adamčíková (od
března 2010),
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MUDr. Eva Pröschlová, zubní lékařka, zdrav. sestra Petra Macurová (od června 2010).
Zubní laboratoř – Marcela Pyšová .
Lékárna. V objektu Lázeňského domu na ul. 1. května 863 (původně mateř. škola) je od roku
2008 opět v provozu lékárna, kterou vede PhMr. Gabriela Puchálková. Je otevřena v pracovní dny
dopoledne i odpoledne.
Budova původní mateřské školy byla nejdříve (po roce 1983) adaptována jako Lázeňský dům,
nepodařilo se však zajistit odběr jodobromové vody v době otevření Sanatorií v Klimkovicích. Po
krátkou dobu byla adaptována jako restaurační zařízení. V současné době slouží jako centrum pro
léčení neplodnosti (soukromí lékaři).
Mimořádných událostí letos nebylo. 10. října zemřel po těžké nemoci dlouholetý zubní lékař
v Polance MUDr. Zdeněk Baran. Byl ostravské sportovní veřejnosti znám i jako sportovní lékař. Proto
na jeho pohřbu 18. října v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostrvě bylo velké množství občanů.
Na odborná vyšetření, zákroky, operace a hospitalizaci jsou pacienti posíláni do Fakultní
nemocnice s poliklinikou v Ostravě – Porubě nebo do městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách.
Odborná vyšetření absolvují také v Mephacentru v Ostravě-Porubě (bývalá stará poliklinika v Porubě),
ve Vítkovické nemocnici nebo v jiných zdravotnických zařízeních v okolí.
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Agendu sociálního oddělení na místním úřadu zajišťují nadále 2 sociální pracovnice:
Hana Šimůnková a od 12. 7. 2010 ještě nová pracovnice Martina Soláková DiS.
V roce 2010 bylo vyplaceno na dávkách hmotné nouze celkem 636 780 Kč, z toho 441 614 Kč jako
příspěvek na živobytí, 185 145 Kč – doplatek na bydlení a 10 021 Kč mimořádná okamžitá pomoc.
Hana Šimůnková má na starosti kromě dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc), péči o nesvéprávné občany – jedná se o 8 osob, z toho u
dvou vykonává funkci opatrovníka, péči o staré a zdravotně postižené občany a má také na starosti
Dům pokojného stáří v bývalé cihelně, kde je v pořadníku 29 žádostí.
Na sociálním úseku bylo vydáno 79 správních rozhodnutí. H. Šimůnková vypracovala na
žádosti policie a soudů 150 zpráv o osobách trvale žijících v Polance.
Martina Soláková se zúčastnila letos 29 soudních jednání jako opatrovník nezletilých dětí.
V tomto roce bylo nově založeno 20 opatrovnických spisů rodin s dětmi.
Tato sociální pracovnice vykonává také funkci kurátora pro mládež – v r. 2010 bylo řešeno 9
případů (děti a mládež do 18 let) a to záškoláctví, trestná činnost, útěky z domova, atd. , kdy se
sociální pracovnice zúčastnila výslechů a soudních jednání. U dvou dětí, které jsou umístěny
v Dětských domovech je povinností sociální pracovnice navštívit děti nejméně 1x za 3 měsíce,
pravidelně navštěvovat a spolupracovat s rodinami umístěných dětí.
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Na katastru Polanky už dlouhá desetiletí působí dvě církve.
Římskokatolická farnost
kolem kostela sv. Anny (vysvěceného roku 1900), ten byl v r. 1998 vyhlášen kulturní
památkou. Pod kostelem je fara z roku 1898.
Správcem farnosti je P. Zdeněk Pluhař. Působí zde od 13. srpna 2000. Pravidelné bohoslužby
se konají každou neděli v 9.10 hod. v kostele, ve všedních dnech v 17.45 hod., v zimním období jsou
obřady konány ve všedních dnech na faře. V době církevních svátků jsou bohoslužby (mše svaté)
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slavnostnější (Velikonoce, svátek sv. Anny, Vánoce) a také účast věřících na nich je větší, bývá plný
kostel, podobně i při pohřbech. Katolických pohřbů (konají se z kostela) bylo letos 11, 1 pohřeb byl
v kostele ve Svinově a 1 v Klimkovicích. Církevní sňatky letos v kostele nebyly.
Varhanicí je zde Marie Krejčí, která také řídí chrámový smíšený sbor (asi kolem 20 zpěváků).
Na vánoční „půlnoční“ provedli mši ostravského autora Eduarda Marhuly s varhanním doprovodem
Pavla Krále, tříčlennou skupinou smyčců a flétny. Provedení mše bylo zařazeno i do vánočního
koncertu 27. prosince v kostele.
Charita Ostrava a Charita Alexandra zorganizovali Tříkrálovou sbírku, ve které se v Ostravě
vybralo 1 214 344 Kč. V Polance to bylo 15 054 Kč, což bylo o 6 406 Kč více než loni. Část výtěžku
je určena na humanitární pomoc obyvatelům postižené Haiti a na rozvoj charitativních aktivit Charity
ČR a Diecézní charity ostravsko - opavské.
Polanská farnost byla investorem akce, která stála 900 tis. Kč. Jednalo se o opravu střechy
kostela nad presbytářem kostela sv. Anny včetně zvoničky. Protože se jedná o kulturní památku,
musely být všechny práce provedeny do posledního detailu dle původního tvaru a vzhledu. Dohled na
tím měli ostravští památkáři. Po této opravě byly opět zprovozněny věžní hodiny, které se ale vzápětí
pokazily.
Farnost Církve Československé husitské (CČSH)
Střediskem je od roku 1933 Husův sbor na křižovatce ulic 1. května a K Vydralinám. Farářem
je zde od r. 2005 Mgr. Tomáš Chytil z náboženské obce Svinov. Pravidelné bohoslužby se konají
každou neděli v 8.30 hod. v Husově sboru. Varhaníkem je Pavel Král.
Účast na bohoslužbách se pohybuje okolo 15 věřících.
Po dobu rekonstrukce smuteční obřadní síně (Frankovy kaple) sloužily prostory Husova sboru pro
pohřební obřady nejen církevní, ale rovněž občanské.
V dubnu byla provedena sbírka šatstva pro charitativní účely ve spolupráci s Diakonií Broumov, od
občanů bylo vybráno tolik věcí, že zaplnily menší kamion.
V srpnu se konalo shromáždění náboženské obce, které zvolilo novou radu starších (původní radě
skončil šestiletý mandát). Do rady byli zvoleni farář Mgr. Tomáš Chytil, Ing. Rostislav Neuvirt,
Zdeněk Bílý, Jarmila Žídková a Ing. Pavel Král, který byl zvolen předsedou rady. Jako revizorky účtů
byly zvoleny Vlasta Hurníková a Vlasta Konečná.
7. listopadu navštívila Polanku biskupka Mgr. Jana Šilerová, která přijala slib nové rady starších při
slavnostní bohoslužbě.
V důsledku uzavření smuteční obřadní síně ve Frankově kapli (od června) se konalo letos více
pohřbů z Husova sboru – celkem 11, z toho 7 s občanským obřadem. 1 pohřeb občanky z Janové se
konal v Husově sboru ve Svinově. Uzavření církevního sňatku se zde letos nekonalo.
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Městská policie jmenovala od 1. 1. 2010 v našem obvodě dalšího okrskáře str. Vladimíra Sýkoru,
který bude mít na starost oblast Janové a Přemyšova.
V 1. pololetí strážníci městské policie řešili 67 přestupků, z toho 48 dopravních a 19 ostatních.
Bylo provedeno 7 odchytů toulavých zvířat, našly se dvě použité injekční stříkačky a jehly. Ve školce
byly provedeny 4 besedy s dětmi a zelenou linku využilo 6 našich občanů.
V říjnu ostravští strážníci v několika případech zadrželi pachatele krádeží dřeva v Chráněné
krajinné oblasti Poodří a dva muže, kteří kradli uhlí z areálu skladu paliv v Polance. Velkou pozornost
strážníci věnovali využívání stezky pro cyklisty v úseku od mostu před Odru k železničnímu přejezdu.
Pokud cyklisté místo ní jezdí raději po silnici, dopouštějí se přestupku.
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Letos přijali strážníci městské policie 120 oznámení o pálení rostlinného odpadu. Většina
případů byla řešena na místě domluvou a uhašením ohně za přítomnosti strážníků. Jen asi desetina
zjištěných případů skončila správním řízením. Ve dnech 1. – 4. 11. bylo provedeno měření rychlosti
vozidel na ulici 1. května.Strážníci Městské policie důsledně kontrolovali dodržování pravidel
silničního provozu na místních komunikacích a pokud zde zaparkovaná vozidla bránila výkonu zimní
údržby, vozidlo mohlo být na náklady vlastníka odtaženo.
Agendu přestupků vedla na místním úřadě Markéta Třešňáková do června 2010 a pak převzala
tuto agendu Eva Pospěchová.
20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na zahradách je zakázáno spalovat spadané listí a větve stromů. Pálením trávy nebo listí se
občané dopouštějí přestupku, který může být potrestán pokutou až do výše 150 000 Kč. Kromě toho
hustý štiplavý kouř, který přitom vzniká zahaluje často celé ulice a obtěžuje občany. V otevřených
ohništích je možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Ohníčky k opékání
nesmí být zakládány v menší vzdálenosti než 50 m od lesa.
Větší množství rostlinného odpadu mohou občané vozit do sběrného dvora, který byl od 15.
11. do 3. 12. přechodně uzavřen a přemístěn. Nyní je v areálu Družstva vlastníků – je to o 100 m níže
od ulice K Vydralinám. Přemístění bývalého sběrného dvora se zřízením zpevněné plochy stálo 465 000
Kč. 11. – 13. října byly na obvyklých místech v naší obci přistaveny kontejnery na ukládání veškerého
velkoobjemového odpadu pocházejícího z domácností.
20. 6. byl v obci proveden chemický postřik proti komárům a to kolem toku Polančice, v okolí
rybníků a v okolí řeky Odry.
Úřadu měst. obvodu Polanka bylo uloženo Českou inspekcí životního prostředí prošetření
zavážení tůňky na soukromém pozemku za tratí (za zastávkou autobusu MHD směrem do Staré Bělé),
kde se vyskytuje silně ohrožený druh kuňky obecné a skokana zeleného.V případě prokázání zavážení
tohoto pozemku hrozí majiteli pokuta až do výše 100 000 Kč.
21. POČASÍ
Dlouhá zima s množstvím sněhu, přesto při tání nedošlo k záplavám.
Celý leden a únor pod sněhem, obleva 26. února. 4. ledna mráz – 17 st.C, 9. ledna kolem 30 cm
sněhu. sněhová kalamita v Evropě. 25.1. mráz – 20 st.C , též 22. 1. (ráno – 22 st. C), v ostatních dnech
kolem – 7 st. C. Začátek března bez sněhu, nový sníh 7.3. a 11.3. Oteplení 20. března. Sníh do 17.
března, od 18.3. oteplení, 28.3. déšť, též 2. dubna, občas ranní mrazíky. 18.4. odpoledne již 18 st.C, též
20. a 23.4. 1. máj deštivý, též v květnu přeháňky až do začátku června. Od 5. června pěkně s odpoledními
teplotami kolem 25 st.C, 9. června již 30 st.C, 3 dny vedra, 12.6. večer bouřka, též 14.6. ve 2 hodiny
v noci silná místní bouřka a déšť, pak mrholení, kolem 20 st.C až do 25.6. Pak pěkné dny s teplotami
kolem 26 st.C až do 5.7. Od 10.7. tropické teploty 29 – 32 st.C, 16.-17.července dokonce 35 st.C, po
bouřce ochlazení. Od 21.7. opět tropické teploty, 23.7. opět v noci bouřka, 30. a 31.7. drobný déšť. 7.8.
povodně v severních Čechách (5 mrtvých), u nás klid. Od 12. 8. opět tři tropické dny, po nich déšť.
Proměnlivé počasí až do 20. září, pak 5 pěkných dnů, 26. 9. drobný déšť. Pěkný den 2. října, 9. října mlha,
do konce října proměnlivé počasí, kolem 10 st.C, 31.10 přes 16 st.C V listopadu proměnlivé počasí, kolem
10 st.C, 14. a 15.11. 17 st.C, 18. a 18.11. vlhlo, sychravo, ochlazení od 24.11., 26.11. mráz – 4 st.c, 27. 11.
první sníh od 28. 11. sněhová pokrývka 10 cm. 3. prosince již 30 cm, mrazy kolem -10 st.C. Od
6.12.mírné oteplení, 8.12. náledí, od 11. prosince znovu sněžení, 14.12. již kolem 25 cm sněhu. Mráz
kolem – 10 st.C. 23.12. obleva – jen 8 cm sněhu. Vánoce pod sněhem. V závěru prosince mráz kolem – 8
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V květnu a začátkem června Odra přívalové deště relativně zvládla, ale potok Polančice způsobil
opět záplavy hlavně v ul. Sjednocení, Nábřežní, Malostranské a Zákoutí. Kromě většího množství
spadlých stromů, které likvidovali naši hasiči a pracovníci údržby úřadu, nedošlo k žádným zraněním a
k žádným větším škodám.
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU
3. 1. Rozhlas Ostrava vysílal rozhovor se Seniorem roku 2009
4. 1. Dech. hudba zahrála zaměstnancům radnice
4. 1.Tříkrálová sbírka v Polance (15 054 Kč)
9. 1. Sněhová kalamita v Evropě i v ČR
10.1. Koncert ZUŠ v altánu v Třebovicích
12.1. Ničivé zemětřesení na Haiti
16. 1. Myslivecký ples v Dělnickém domě
19.,20.1. Zápis dětí do 1. třídy (38 dětí)
30.1. Dětský maškarní ples MŠ v Dělnickém domě
Leden - Dech. hudba vydala DVD – záznam slavn. koncertu k 90.výr. DH
6. 2. Ples sportovců v Dělnickém domě (házenkáři)
12.2. Zahájení Zimních. olymp.her – Vancouver, Kanada
13.2. Klub rodičů ZŠ pořádal dět. maškar. ples v areálu nové školy
18.2. Výroční čl. schůze MS ČČK
3.3. Pavel Žalman Lohonka a hosté, vystoup. v kině (škol.,kultur. a sportov. komise)
4. 3. Beseda o kronice obce, malý sál u kina (kronikář JK)
12.3. Koncert PSMU v nové škole
15.3. 100. výročí naroz. Jiřího Krále, beseda v KD na Janové
15.3. Doprav. nehoda u zdrav. střediska (autobus, Avia s ploš.), 4 zranění
18.3. Výroční čl. schůze ZO zahrádkářů v malém sále u kina
25.3. Oprava střechy kostela (nad kněžištěm, u zvonku)
23.3. Začátek rekonstrukce parku u kostela
24. 3. 19. zasedání zastupitelstva měst.obvodu Polanka v kině
27. 3. Putování krajem sněženek – TJ Sokol
31. 3. Velikonoční výstavka v ZŠ
1. 4. V ČR končí posílání telegramů (po 160 letech)
8. 4. Americký prezident Barack Obama v Praze
10.4. Let. katastrofa u Smolenska, zahynul pol. Prezident L. Kacziński
10.4. Turist. výlet do Vřesiny pro rodiče i děti (org. Klub rodičů a přátel školy )
11.4. Předvolební mítink u kina, Miloš Zeman, SPO
15. 4. Sbírka šatstva pro charit. účely v Husově sboru
17. 4. Stolní bodování králíků s prodejem v chovatel. areálu (chovatelé)
23.4. Přemístění poloviny bludného balvanu ze hřbitova do parku u kostela
27.4. Vzpomínkový podvečer ke 115. výr. narození H. Salichové v ZUŠ
30. 4. Vzpomínková akce – položení věnce na památku padlých u památníku na hřbitově
30. 4. Pálení čarodějnic + ohňostroj (TJ Sokol + MŠ a ZŠ)
1. 5. Turnaj generací – org. oddíl házené na asfaltovém hřišti u Děln. domu
7. 5. Vystoupení ostrav. Travesti skupiny Divoké kočky v Děl. Domě ( org. volejbal)
8. 5. Tradiční rybářské závody na Polanské strouze
8. 5. Zájezd org. ASPV na Pulčínské skály
13.5. Setkání s kandidátem za ODS Pavlem Drobilem a europoslancem Evženem
Tošenovským v kině
14.5. Městské finále dopravní soutěže v nové škole
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15. 5. Koncert dechové hudby v sále kina
17.5. Odra vystoupila z břehů – cesta do St. Bělé
22.5. Zájezd org. zahrádkářů do Brna a Mor. Krumlova
Kácení 17 m vysokého smrku (hasiči)
22. 5. Soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce“ na fotbalovém hřišti
23.5. ČR je mistrem světa v led. hokeji (v Německu)
28. a 29.5. Volby do Poslanecké sněmovny
2. 6. Povodeň na Polančici
8. 6. 70. výročí smrti plk. Jiřího Krále
11. – 13. 6. POLANKA – CUP – mládež. turnaj házen. družstev z ČR, Slovenska a Polska
12. 6. Dětský den v areálu Dělnic. domu (házenkáři)
13.6. První poznávací vycházka s kronikářem obce (ČČK) Husův sbor. Mozgal, Mlýnek…
13. 6. FK SK Polanka postupuje do I. A třídy
16. 6. 20. zasedání Zastupitelstva měst. obvodu Polanka v kině
18.6. Folklorní soubor z Velikonočního ostrova vystoupil v nové škole
19. 6. Zápas mužstva RK s mužstvem RK z Dubnice na Slovensku
20. 6. V lokalitách kolem Polančice, rybníků a Odry proveden chem. postřik proti komárům
23.6. Svátky hudby (ZUŠ) v kině
25. 6. Demise úřednické vlády Jana Fischera
26. 6. Na fotbal. hřišti odehrán tradiční HELLER CUP
29. 6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v budově ZŠ
30. 6. Cena města Ostravy pro plk. Jiřího Krále (primátor Petr Kajnar na ostr. radnici)
11. 7. Druhá vycházka s kronikářem obce (ČČK) – přír. rezerv. Přemyšov, Slubní důl
24. 7. Moderovaná akce pro celou rodinu s programem pro děti v Děl. domě, večer koncert
největších hitů českých i zahraničních (org. firma Bavte se s námi)
17.7. Vedro 37 st.C
24. a 25. 7. Krmášová výstava králíků, holubů, drůbeže a okres. výstava mláďat králíků
25. 7. Tradiční krmášový koncert dechové hudby při chovatel. výstavě
8. 8. Třetí poznávací vycházka s kronikářem obce (ČČK) –kaplička sv. Jana, divadlo
v přírodě, kynolog. cvičiště, bývalá cihelna
28. 8. Sportov. program ve Sport. hale k 55 letům založení házen. oddílu
30.8. Plato u nádraží ve Svinově, začátek bourání
7. 9. Slavnostní otevření rekonstruovaného parku V. Nelhýbla pod kostelem sv. Anny
7. 9. Otevření obchodu s levnými dět. oděvy (ul. L. Janáčka)
12. 9. Soutěž veteránů v požárním útoku na házen. hřišti u Děl. domu
19. 9. Čtvrtá poznávací vycházka s kronikářem obce (ČČK) – radnice, MŠ, park V. Nelhýbla,
kostel sv. Anny, stará škola
22. 9. 21. Zasedání Zastupitelstva měst. obvodu Polanka v kině
3.10. Souboj draků na oderských loukách
4.10. V kost. sv. Anny účinkovala Jitka Molavcová a Alfréd Strejček (Svatovác festival)
9. 10. AQUA ZORBING v areálu TJ Sokol (org. ODS Polanka)
10. 10. Pátá poznávací vycházka s kronikářem obce (ČČK) - Janová
11.-13. 10. Přistavení kontejnerů na velkoobjemový komunální odpad
16. 10. Minibazar dětského oblečení v Dělnickém domě
23. 10. Stolní bodování králíků s prodejem v chovatel. areálu naproti Dluhošům (org.
chovatelé)
23.10. Koncert kapely Úspěch v Děln. domě + rocková zábava s kapelou Afurt
23. 10. Koncert dech. hudby a Písničkářů v sále kina
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28.10. Vsyp na místním hřbitově
9. 11. Výstavka ručních prací devadesátileté Anny Antušákové v sále u Friedlů
10.11. Ustavující zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka v kině
Nový starosta Polanky – Pavel Bochnia
11. 11. Výstava Patchworku v knihovně
13. 11. Ochutnávka Svatomartinských vín v restauraci u Friedlů ( org. Vinotéka U Francka)
16. 11. Vernisáž výstavy obrazů Josefa Tepera v knihovně
25.11. Setkání obvodních kronikářů v AMO
30. 11. Prohlídka zrekonstruované smuteční kaple
30. 11. Vánoční dílny v ZŠ
4. 12. Mikulášská nadílka v Dělnickém domě
4. 12. Fotbalový turnaj BONVER CUP
4.-5. 12. Vánoční výstava v sále ZUŠ (pořádal ČZS)
6. 12. Vánoční koncert Pavlíny Jíškové v budově ZŠ (org. školská, kulturní a sport. komise)
18. 12. Koncert dech. hudby „Já sním o Vánocích“ v kině
19. 12. Adventní koncert v Husově sboru ( org. ZUŠ)
20. 12. 2. zasedání zastupitelstva měst. obvodu Polanka v kině.
24. 12. Půlnoční mše v kostele sv. Anny (mše Ed. Marhuly)
27. 12. Vánoční koncert v chrámu sv. Anny (org. MO KDU – ČSL)
prosinec Dokončení rekonstrukce smuteční obř. síně (Frankova kaple)

23. R Ů Z N É
12. 1. bylo mimořádně silné zemětřesení na ostrově Haiti ve střední Americe s obrovským počtem
mrtvých (asi 200 tisíc) a raněných
Dosud je málo známo, že poslední vyhlášenou kulturní památkou v naší obci (rozhodnutí Ministerstva
kultury ČR ze dne 3. 3. 2009) je barokní kříž z r. 1853 na křižovatce ulic Hraničky a Anny Letenské.
(Viz Polanský zpravodaj 3 z dubna 2009, strana 4).
Ve Svinově (ul. U Rourovny) žije 85- letý Vlastimil Vrbka, lidový historik, fotograf a dokumentarista,
který od mládí fotografuje a má velkou sbírku vzácných dokumentů (němečtí a ruští vojáci, výstavba
Rudné ul., historie Svinova, lokální dráhy aj.). Má dobrý vztah k Polance, hraje na bicí v Dechové
hudbě v Polance, jeho syn si postavil dům v Polance, ul. 1. května 283. O Vlast. Vrbkovi vyšel letos
článek v MF – Sedmičce.
Výchovný ústav v Polance-Janové (Janovská 1184) prošel nedávno nákladnou rekonstrukcí.Má z něj
být podle zpráv z tisku detenční ústav pro dětské vrahy a násilníky ze všech koutů republiky.
Podobná zařízení jsou v ČR zatím jenom pro dospělé, ale podle ministra školství Josefa Dobeše ale
přibývá závažných trestných činů i u dětí.
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Slovo kronikáře na závěr
Ve své dvacetileté práci obecního kronikáře jsem se snažil navázat na své předchůdce – první
kronikáře Antonína Figalu, Josefa Kavalu a Jiřinu Dobešovou. Všichni to byli učitelé, všichni byli
rodáci z Polanky. A všichni svou rodnou obec nesmírně milovali. Já jsem byl na tom stejně.
Snažil jsem se zachytit dění v Polance systematicky, v celé šíři, ve všech oblastech. Proto jsem
zápisy roztřídil do 23 kapitol, také kvůli rychlejšímu vyhledávání. Poprvé jsem zavedl psaní
obecní kroniky na počítači (možnost více výtisků, čitelnost písma, důsledné číslování stránek i
vytištění daného roku na každé stránce pro orientaci při listování). Ve spolupráci s místním úřadem
šlo též o estetickou stránku vzhledu kroniky.
Do kroniky nemají být vlepovány fotografie a jiné dokumenty, ty mají být jako přílohy. I
když v prvních dílech kroniky byla občas zmínka o příloze, mně žádné přílohy nebyly předány.
Protože technika dokumentování obrazů a fotografií prudce pokročila a stále se mění, bude
otázkou vyřešení způsobu zachování fotodokumentů ze soukromých archivů. Textové přílohy o
kulturní činnosti z poválečné doby jsem zpracoval podle dochované dokumentace a osobních
zápisů a přikládám je k zápisům z posledních let.
Maximálně jsem se snažil o nestranný a objektivní pohled na dění v obci. Při zpracování
podkladů jsem usiloval o zachování jazyka odborníků, ale zároveň o srozumitelnost pro čtenáře
kroniky. Někdy jsem uváděl i více podrobností, protože sám vím, že právě ty zajímají čtenáře. Na
počátku jsem uváděl např. věk zmíněných osob, ale pak přišel zákon o ochraně osobních údajů.
Závěrem bych chtěl poděkovat mé manželce Mgr. Blaženě Králové, která mi v této náročné
práci pomáhala, zejména při zpracování příloh o kulturní, ochotnické, hudební a pěvecké činnosti.
V Ostravě-Polance 28. února 2011
Mgr. Jaroslav Král, kronikář
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