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2. KRONIKA     

 

Kroniku naší obce píše již čtvrtým rokem pan Stanislav Výtisk (1957), který žije v Polance 

od svého narození. Je nástupcem nedávných bývalých kronikářů a to Mgr. Jaroslava Krále a 

Mgr. Františka Humla. S panem Jaroslavem Králem, který má stále bohaté znalosti polanské 

historie, současný kronikář stále spolupracuje.    

Celá kronika Polanky má ve vázané podobě pět částí. První díl „Pamětní kniha obce“ byl 

psán ručně učitelem Antonínem Figalou a jeho psaný originál je uložen v archivu Města 

Ostravy. Druhý díl „Kronika Polanky“ zaznamenala učitelka Jiřina Dobešová. Ta ještě 

dopsala ročník 1975, ale o rok později ztratila Polanka samostatnost, stala se součástí 

Ostravy a obecní kroniku v této době nikdo nevedl.  

Třetí díl proto dlouho scházel, ale pan Jaroslav Král podle dochovaných podkladů později 

vystopoval a zdokumentoval dění z let 1976 – 1990. Také se zasloužil o záznamy v dalších 

dvou desetiletích, a to až do roku 2010. Obě kroniky jsou ve svázané podobě k dispozici v 

archivu Města Ostravy a na polanské radnici.  

Kronika vedená od 1. ledna 1991, je prakticky čtvrtým dílem obecní kroniky obce Polanky a 

až do roku 2016 jsou k nahlédnutí jednotlivé roky kroniky v elektronické podobě na 

webových stránkách obecního úřadu. Poslední roky kroniky jsou rovněž v tištěné podobě 

k nahlédnutí případným zájemcům na polanské radnici. Většina polanských spolků a 

organizací si vedou své kroniky, které jsou pak u různých výročí v obci vystavovány pro 

širokou veřejnost. 
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3. POPIS OBVODU   

 

Rozlohou je obvod Polanka nad Odrou druhým největším ve statutárním městě Ostrava a 

činí přesně 17,2 km2. Tato plocha je rozdělena do 7 090 jednotlivých parcel. Celková výměra 

se skládá ze zemědělské půdy (pole, zahrady, louky, pastviny), lesní půdy, vodních ploch 

(rybníky, řeky, potoky, močály), zastavěné plochy (budovy, průmyslové objekty) a do ostatní 

plochy (hřiště, hřbitov, manipulační plochy, neplodná půda, veřejná zeleň, silnice, 

komunikace apod.). Na zastavěné ploše se nachází 1520 domů s popisnými čísly. Poslední 

přidělené popisné číslo v tomto roce bylo 1569. Hustota osídlení v Polance činí necelých 250 

obyvatel na 1 km2, což převyšuje skoro dvojnásobně republikový průměr (133 obyvatel na     

1 km2). Podstatná část obce se nachází kolem údolí potoku Polančice. Jihovýchodní hranicí 

protéká řeka Odra, která své koryto každým rokem posune o pár centimetrů, někdy i metrů, 

do nového řečiště. Krajina vedle Odry je součástí Národního přírodního parku Polanská niva. 

Část území je také začleněna do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Pro tuto klidnou a čistou 

polohu je Polanka součástí území, které je předurčeno k oddychu a rekreaci občanů z blízké 

Ostravy. Proto stále trvá zájem o parcely na výstavbu rodinných domů, kterých neustále 

každoročně v naší obci přibývá. 

Na ploše obvodu se nachází i velké množství rybníků, menších toků a náhonů, jsou zde také 

čtyři čerpací stanice jodobromových vod, které 11-ti kilometrovým potrubím směřují do lázní 

Klimkovice-Hýlov. 

Dobré dopravní spojení autobusem nebo vlakem činí Polanku dostupnou v základních 

potřebách. Vybudované cyklostezky a turistické chodníky nabízejí klidné trasy vedoucí 

většinou kolem řeky Odry. Dostupnost přiblížila i dálnice D 1, vedoucí z Prahy na Bohumín a 

dál do Polska, přestože sjezd z její trasy Polanku míjí. Ten je v Klimkovicích za tunelem a 

potom až ve Svinově. Z historie připomeňme, že nejstarší zmínka o Polance je v zemských 

deskách z roku 1424. Sídlem panství zakladatele Jana z Kravař se stala středověká tvrz, 

založená v roce 1586, která byla později nahrazena zámkem, který vlastnil rod Blücherů. 

Objekt je stále v havarijním stavu, jeho využití řadu let brání nevyjasněné vztahy dědiců.  

 

Osadní výbor Janová a Přemyšov, byl i v tomto roce velmi aktivní. Byly opět uspořádány 

tradiční akce pro děti a občany této lokality. Jako první se uskutečnil 24. února dětský 

maškarní ples, který se odehrával v prostorách Společenského domu na Janové. Nejúspěšnější 

akcí výboru je Pohádkový les. Ten se opět uskutečnil dne 8. května v areálu Svinovské 

myslivny, kde na děti čekala cesta lesem s řadou úkolů a soutěží, a to vše za pomocí 

pohádkových postav. Děti na konci trasy čekala sladká odměna. Stejně jako loni se tato dětská 

akce bezpochyby vydařila, a to i díky hlavním sponzorům: RAPPA s.r.o., Heller reality s.r.o., 

Unicar spol. s.r.o., Zdeněk Raszka RZ sádrokartóny. Dne 13. října se ve Společenském sále na 

Janové uskutečnilo již sedmé „setkání Janováků“, kde si jeho účastníci zavzpomínali i se 

starostou obce na to, co se změnilo a událo v této lokalitě. Poslední akcí, v tomto na akce 

bohatém roce, bylo posezení pro děti s Mikulášem. Ten za nimi přišel opět do Společenského 

domu. Za vydatné andělské pomoci přednášela dítka říkánky a básničky, za což byla 

odměněna bohatou nadílkou.  

Zde je asi nutno dodat, že Osadní výbor Janová a Přemyšov byl ustanoven z důvodu 

pojmenování potřeb obyvatel této lokality, navázání odpovídající komunikace s městským 

úřadem a zajištění podpory při realizacích navržených investic a kulturního sblížení místních 

obyvatel. První schůzka členů osadního výboru proběhla v květnu 2011, kdy začínali v sedmi 

zástupcích. Každý člen byl z jiné části osady, aby mohli co nejlépe zhodnotit potřeby občanů 

Janové a Přemyšova. Byly sepsány konkrétní body, kterým byly stanoveny časové priority a 

aby tak mohlo dojít k zahájení jejich naplňování. Stanovili si tenkrát těchto 10 cílů:  
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Zajistit obecní pozemky pro další rozvoj Janové a Přemyšova  

Na základě jejich připomínky bylo ustoupeno od prodeje obecního pozemku. Dnes je na něm 

vybudován tolik očekávaný dětský a odpočinkový areál. Město Ostrava také převedlo do 

správy Polanky nad Odrou pozemek, který bude rezervou pro další rozvoj osady.  

Vybudovat chodníky ul. Ostravská, ul. Osvobození 

Dnes již toto dílo bylo zdárně dokončeno a občané mohou bezpečně procházet podél 

komunikace na Ostravské ulici. Ulice Osvobození také dostala dlouho očekávaný nový kabát 

a spousta občanů to dokáže ocenit. Jednalo se tak o nejrozsáhlejší akci posledních let.  

Vybudovat chodníky směr „svinovský hřbitov“  

Tady osadní výbor není schopen cokoliv vyřešit, jelikož se jedná o pozemky městského 

obvodu Svinov.  

Zprovoznění radaru ul. Ostravská a zpomalení dopravy 

Na této páteřní ulici byl osazen radar před přechodem u Penzionu na Janové. Někteří toto 

respektují, ale jsou i lidé, kteří nerespektují žádná omezení a příkazové značení. Osazení 

zpomalovacích retardérů také nelze provést s ohledem na charakter této komunikace.  

Vybudování přechodu pro chodce k zastávkám Přemyšov a Tomáškova  

Přechody nelze nově budovat v místech bez oboustranného chodníku. Po vybudování 

chodníku podél ulice Ostravské se již může nyní zvážit umístění přechodu u zastávky 

Tomáškova.  

Vybudování osvětlení 

Po několikaletém čekání v pořadníku na vybudování veřejného osvětlení bylo dílo také 

dokončeno v tomto roce. I přes prvotní rozpačitost s instalovanými světly bylo nakonec vše 

uvedeno do pořádku. 

Lepší dopravní spojení s centrem Polanky 

Dlouhé tři roky se vedla jednání s dopravním podnikem a okolními obcemi o zlepšení 

dopravní dostupnosti obyvatel Janové a Přemyšova s centrem Polanky. Nakonec došlo k 

částečnému zlepšení spojení. Větší rozsah nebyl při jednání s městem Klimkovice prosazen. 

Dořešení majetkových převodů a investice vybudování komunikace ul. Maková a  

ul. U Dubu 

V loňském roce proběhla osobní schůzka stavebníků s radními Polanky nad Odrou a následně 

došlo s většinou stavebníků k ústní dohodě na realizaci dokončení stavby komunikace.  

Vybudování výhyben na ul. Příměstská  

Jedná se o rozsáhlou stavbu, kde nebyly dosud vyřešeny finanční a majetkové záležitosti. 

Vybudování kanalizační sítě odpadní  

To byla hlavní priorita osadního výboru, která se řešila s vedením obce. Po letech planých 

příslibů byla svolána schůzka se starostou i se zástupci magistrátu tak, aby osadní výbor 

obdržel aktuální informace. Bohužel s ohledem na předpokládanou výši investice může dojít k 

realizaci až po odkanalizování převážné části města Ostravy v horizontu nejednoho desetiletí.  

Kulturní sblížení obyvatel  

Osadní výbor pořádá každoročně mnoho akcí, které jsou stále oblíbené a zapojují se do nich i 

noví spoluobčané.  

Posledním námětem osadního výboru k řešení do budoucna je vybudování bezpečného 

pěšího a cyklistického spojení s centrem obce. Zde je nutno říci, že v současném osadním 

výboru zůstali už jen 3 aktivní členové, kterým se tak podařilo z těchto vytýčených cílů 

mnoho naplnit. Některé cíle však nejsou členové schopni jakkoliv ovlivnit, nové zásadní cíle 

nepřibyly a proto se tito zbylí tři členové osadního výboru rozhodli svou činnost ukončit. 

V pořádání kulturních akcí by tak chtěli pokračovat pod záštitou kulturní komise obce. 

Závěrem tak patří poděkování nejen všem spoluobčanům za zdravé podněty, za pomoc při 

organizování akcí, ale i obecnímu úřadu za příležitost podílet se na rozvoji osady na Janové a 

Přemyšově a za korektní přístup a dobrou komunikaci. No a to největší poděkování asi patří i 
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dnes už bývalému osadnímu výboru za svoji sedmiletou vysoce aktivní činnost pro naše 

občany. 

 

V Polance jsou nejnavštěvovanějšími budovami: obecní úřad, pošta, škola, kino, kostely, areál 

Dělnického domu, obchody Hruška a Atlas, zdravotnické středisko, sportovní hala a areál 

fotbalového hřiště.    

Poštovní služby začala letos provozovat Pošta Partner a to na stejném místě v budově 

nákupního střediska Hruška na ulici 1. května. Provozovatelem se stala Charita Hrabyně, 

která zaměstnává osoby s handicapem. Poštovní zásilky doručují 4 poštovní doručovatelky 

z hlavní pošty v Porubě. Denní tisk je doručován samostatnou poštovní distribuční firmou. 

 

4. OBYVATELSTVO 

 

K poslednímu dni roku 2017 přesáhl počet obyvatel v Polance magickou pětitisícovku, kdy 

bylo k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 5 034 občanů. Je to proti předešlému roku 

nárůst o 36 občanů. Z dalších údajů vyjměme: z celkového stavu je z toho 706 dětí do 15 let 

věku. V roce 2017 se narodilo 43 dětí a zemřelo 48 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je 

v Polance přihlášeno 2 532 žen a 2 502 mužů, z tohoto počtu je k trvalému pobytu zapsáno v 

Polance i 44 cizinců.  

V roce 2017 bylo uzavřeno 14 sňatků. K tradičním akcím radnice patří vítání nových občánků 

a setkání s jubilanty. V roce 2017 bylo uskutečněno 5 obřadů „vítání dětí“, kterých se 

zúčastnilo 32 dětí z celkového počtu 39 pozvaných. Setkání jubilantů (70 a 75 let) proběhlo 

v sále Dělnického domu a zúčastnilo se 84 z celkového počtu 99 pozvaných občanů. 

Z dostupných matričních záznamů a vzpomínek pamětníků se dosud nikdo v obci nedožil sta 

let. V současnosti je u nás v Polance 31 občanů, kteří mají devadesát a více let. Nejstaršími 

jsou paní Jaroslava Bílá, která má 96 let a nejstarším mužem je pan Josef Kabašta, kterému je 

94 let. V tomto statistickém výčtu našich obyvatel už budou asi nadlouho chybět zajímavé 

údaje o nejčastějších používaných jménech v Polance, a tak z důvodu zákona o ochraně 

osobních údajů se už nedovíme kolik je v Polance Aniček, Janiček, Marií, Josefů, Pavlů, Janů, 

Zdeňků, ale ani kolik je Neuvirtů, Ulmanů, Kavalů nebo třeba Dluhošů...  

V Ostravě žilo podle statistiky k 31.12. 2017 celkem 299 483 trvale přihlášených osob. 

Nejlidnatějším z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy je Ostrava-Jih (105 417 

obyvatel), nejméně občanů je přihlášeno v městském obvodě Nová Ves, kde žije 731 trvale 

hlášených obyvatel. Polanka je v pomyslném žebříčku počtu obyvatel mezi třiadvaceti 

obvody na sedmém místě. 

O občanské záležitosti a nejen o ně, se na úřadu městského obvodu v Polance starají dvě  

matrikářky - Bc. Martina Kraučuková a paní Petra Mamulová. 

Polance se zatím vyhnula migrační vlna z východu. Podmínky k bydlení v Polance jsou však 

vzdálené ostravskému zázemí a místní lokalita, založená stále na osobních vztazích, si drží 

svoji soudržnost. A to je dobře. 

 

V naši obci v roce 2017 zemřelo celkem 47 obyvatel. Smuteční obřady probíhaly hlavně ve 

smuteční obřadní síni u místního hřbitova a rovněž několik smutečních obřadů se konalo 

v kostele sv. Anny a také v Husově sboru. Několik obřadů bylo provedeno i bez smutečního 

rozloučení a rovněž bylo provedeno několik smutečních obřadů pro zemřelé z okolních obcí.  

Během smutečních obřadů v Polance hrála na požádání pozůstalých místní dechová hudba 

v počtu 9 hudebníků pod vedením kapelníka Jiřího Adamce. I tomto roce využilo několik 

pozůstalých možnosti vsypu popela z urny do země.  

Správcem hřbitova v Polance nad Odrou je stále paní Gabriela Kotalová.  
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                           5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT   

   

I v roce 2017 působily v obci trvale čtyři politické subjekty a to: Občansko demokratická 

strana, Česká strana sociálně demokratická, Křesťanská demokratická unie – Česká strana 

lidová a Komunistická strana Čech a Moravy.     

V obecních volbách konaných v roce 2014 však s velkým náskokem vyhrálo Sdružení 

nezávislých kandidátů, které získalo v patnáctičlenném  zastupitelstvu devět míst.  

Starostu obce vykonává osmým rokem pan Pavel Bochnia, místostarostou je Jiří Adamec. 

Celé 15-ti členné zastupitelstvo je stejné jako v minulém roce.    

Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou sídlí v budově radnice na adrese: ul. 1. května 

č.p. 1/2A, Ostrava - Polanka nad Odrou. Od 1.1. 2017 došlo na radnici k některým 

personálním změnám. Na post bývalé tajemnice paní Zdeňky Svobodové byla na toto místo 

přijata Ing. Sylva Petrlíková. Na pracovní místo na úseku matriky byla za paní Kateřinu 

Rodovskou přijata slečna Bc. Martina Kraučuková, Dis. Na úseku investic, z důvodu 

evidentního nárůstu práce, byla přijata paní Iveta Matulová. To znamenalo, že na úřadě v roce 

2017 pracovalo 19 zaměstnanců, z toho 11 úředníků. Údržba měla tři zaměstnance – vedoucí 

byl pan Petr Kaluža. O celkový chod Sportovní haly a Dělnického domu (organizační 

zabezpečení, úklid a další) se staralo 5 zaměstnanců včetně správce těchto zařízení (Ivan 

Kubica). Dne 30.6. 2017 ukončila pracovní poměr na naší radnici nová tajemnice Ing. 

Petrlíková a na její post byla pověřena Ing. Zdeňka Kloužková, která na našem úřadě působila 

na úseku životního prostředí a silničního hospodářství. Od 1.11. 2017 byla Ing. Zdeňka 

Kloužková jmenována novou tajemnicí obecního úřadu v Polance. Její místo, na kterém 

působila, zůstalo neobsazené.    

 

6. ROZHODNUTÍ RADY A ZASTUPITELSTVA    

 

* Rada projednala v období od 10.1. – 21.2. 2017 mimo jiné:   

• Vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která stanovuje výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon. 

• Navrhla zařadit do připravované vyhlášky o nočním klidu seznam společenských a 

kulturních akcí konaných na území Polanky takto: Pálení čarodějnic, házenkářský turnaj 

Polanka CUP, Polanský krmáš a Den obce.  

* Zastupitelstvo projednalo v tomto období mimo jiné: 

• Projednalo za účasti kompetentních orgánů a zástupci těžební firmy PÍSEK Ostrava, s.r.o. 

aktuální informace k Plánu sanace a rekultivace, případně těžby písku v dobývacím prostoru 

vedle ulice Janovská v Polance.  

• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městského obvodu Římskokatolické 

farnosti v Polance ve výši 100 000,- Kč, a to na částečné pokrytí finančních nákladů při 

výměně krytiny na věži kostela sv. Anny. 

* Rada projednala v období od 14.3. – 9.5. 2017 mimo jiné:  

• Rozhodla poskytnout finanční dotace polanským organizacím a spolkům a to:  

Házenkářům ve výši 30 000,- Kč  

Klubu rodičů a přátel ZŠ ve výši 5 000,- Kč 

Zahrádkářům ve výši 4 000,- Kč 

Chovatelům ve výši 5 000,- Kč 

DTJ – Asociace sport pro všechny ve výši 3 000,- Kč 

Spolku Českého červeného kříže ve výši 3 000,- Kč 

Hasičskému sboru ve výši 5 000,- Kč 

Kolektivu mladých hasičů ve výši 6 000,- Kč 

Junáku ve výši 16 000,- Kč 
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Polanským písničkářům ve výši 5 000,- Kč 

Společnosti přátel Poodří ve výši 1 000,- Kč 

• Rozhodla o pronájmu 2 parkovacích míst za účelem zajištění parkovacích stání pro hosty 

Hostince na Hřišti.  

• Schválila Povodňový plán městského obvodu v Polance, zpracovaný v březnu 2017.  

* Rada projednala v období od 23.5. – 27.6. 2017 mimo jiné:  

• Rozhodla na základě nejnižší nabídkové ceny zadání veřejné zakázky na restaurování 

kamenného kříže v Polance na ulici Hraničky restaurátorovi MgA Jakubovi Gajdovi, Pr.D. 

z Poruby za cenu 249 000,- Kč. 

* Zastupitelstvo projednalo v tomto mimo jiné: 

• Rozhodlo poskytnout finanční dotace pro rok 2017 sportovním organizacím se sídlem 

v Polance a to následovně: 

Sportovní klub Házená ve výši 125 878,- Kč 

Volejbalový klub ve výši 50 962,- Kč 

Fotbalový klub ve výši 129 868,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokol ve výši 83 292,- Kč    

• Schválilo závěrečný účet městského obvodu Polanka za rok 2016 spolu se Zprávou o 

výsledku hospodaření, provedenou odbornou firmou. 

* Rada projednala v období od 26.6. – 5.9. 2017 mimo jiné:  

• Rozhodla na základě nejnižší nabídkové ceny o uzavření smlouvy na opravu komunikací 

v Polance firmě STRABAG a.s. 

* Rada projednala v období od 19.9. – 31.10. 2017 mimo jiné: 

• Souhlasila s návrhem provozního řádu hřiště v areálu Janová, v prostranství vedle Základní 

školy a v parku Václava Nelhýbla. 

• Doporučila ke schválení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 

v Polance.  

* Zastupitelstvo projednalo v tomto mimo jiné: 

• Schválilo zahájení přípravy projektu stavebních úprav místních komunikací lokalit ulic Za 

Podjezdem a lokalit ulic U Rybníčku, a to dle zpracované studie. 

* Rada projednala v období od 14.11. – 28.12. 2017 mimo jiné: 

• Schválila upravený ceník za pronájem prostor ve Sportovní hale a v prostoru sportovního 

areálu Dělnickém domě v Polance. 

* Zastupitelstvo projednalo v tomto mimo jiné: 

• Schválilo předložený návrh rozpočtu městského obvodu v Polance na rok 2018 a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021. 

• Zrušilo osadní výbor pro Janovou a Přemyšov. 

 

Poznámka: Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisů z jednání jsou 

k dispozici na místní radnici. 
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Souhrn nákladů městského obvodu Polanka nad Odrou na provozování  

a modernizaci jednotlivých budov a zařízení 

 

 

Objekt rok 2016 

   

Radnice čp. 1 -137 143,95 Kč 

Stará škola čp. 330 -586 165,95 Kč 

Zdravotní středisko čp. 545 342 023,19 Kč 

Smuteční kaple čp. 328 + hřbitov 9 700,60 Kč 

Hasičská zbrojnice čp. 475 -373 928,30 Kč 

Dům pokojného stáří čp. 476 -681 331,80 Kč 

Společenský dům Janová čp. 1200 -23 898,20 Kč 

Sál místního kina čp. 333 nájem ukončen 

Dělnický dům čp. 701 -494 912,80 Kč 

Sportovní hala čp. 1275 -234 424,40 Kč 

   

Celkem  -2 180 081,61 Kč 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné částky nákladů – rozdíl mezi příjmy a výdaji 

ve vztahu k jednotlivým objektům ve sledovaném roce. Obecně lze uvést, že příjmy se 

převážně skládají z nájmů přijatých v daném období a příjmů kladného vyúčtování  

záloh za energie z předchozího účetního roku. Běžné náklady pak tvoří především zálohy za 

energii, teplo, vodné, odvoz a likvidaci odpadu, nákup revizí a služeb spojených s provozem. 

Výdaje v jednotlivých letech výrazně ovlivňují jednorázové investice do modernizací, oprav a 

nákupu vybavení. U objektu radnice se vzhledem ke schválené koncepci budov, která počítá s 

přemístěním do budovy tzv. Staré školy, provádějí pouze nezbytné opravy a náklady tvoří 

převážně výdaje na energie. Budova Staré školy je z části využívaná Základní uměleckou 

školou Heleny Salichové, městský obvod se podílí na nákladech na vytápění neobsazených  

prostor, jsou zde prováděny nezbytné opravy. Výdaje v roce 2016 u objektu Staré školy, 

zdravotního střediska a hasičské zbrojnice výrazně ovlivnily náklady na zpracování 

projektových dokumentací, zabývajících se celkovou rekonstrukcí těchto objektů. V současné 

době jsou projekty dokončeny, vydána potřebná povolení, probíhají jednání o zajištění 

prostředků na financování realizací. Výdaje spojené s provozem sportovní haly ovlivnila 

především realizovaná výměna stávajícího osvětlení za úsporné osvětlení s technologií LED, 

očekávané úspory sníží náklady na provoz v následujících letech. Výdaje u objektu 

Dělnického domu ovlivňují náklady související se správou přiléhajících sportovišť a zázemí. 

V roce 2016 bylo realizováno doplnění akustických podhledů a dekoračních závěsů pro 

zlepšení komfortu a estetiky nejvytíženějších pronajímaných prostor. Výdaje na provoz 

smuteční kaple a místního hřbitova, po rozsáhlých investicích v minulých letech, souvisejí 

především se správou areálu a obnovou a údržbou zeleně. Objekt Dům pokojného stáří 

poskytuje možnost pronájmu menších bytů, v roce 2016 proběhly stavební úpravy nebytových  

prostor a byly zde vybudovány dva nové byty, výdaje na realizaci činily cca 800 tis. Kč. 

Městský obvod rovněž zajišťuje a hradí zásadní opravy a modernizace dalších objektů: školní 

jídelny, budovy Základní školy Heleny Salichové a mateřské školy. Objekty nejsou zahrnuty 

do výše uvedené tabulky, jelikož provoz a běžnou údržbu zajišťují příspěvkové organizace v 

rámci svých rozpočtů. V roce 2016 proběhla v budově základní školy rozsáhlá celková  
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rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace celého objektu s cenou cca 4.200 tis. 

Kč. Městský obvod má ve své správě rovněž objekt obecní kaple na ul. 1. května, ten byl 

koncem roku 2016 kompletně rekonstruován nákladem 1.175 tis. Kč. Na závěr lze uvést, že z 

převážné části objekty slouží pro uspokojení potřeb občanů našeho městského obvodu a jako 

takové nejsou primárně určeny pro vytváření zisku. Poskytují zázemí pro služby státní správy 

a samosprávy, zdravotnictví, vzdělávání, sociálního bydlení, společenského a sportovního 

vyžití a také záležitostí posledního odpočinku. Přesto všechno je snahou vedení městského 

obvodu přistupovat k provozu a investicím hospodárně, s využitím všech možností pro 

zkvalitnění a rozšíření těchto služeb i s ohledem na ekonomicky udržitelný rozvoj městského  

obvodu. 

 

Další zajímavá informace:   

Snad každým rokem je vydávána Parlamentem ČR v platnost nějaká ta Vyhláška nebo Zákon, 

který se týká všech občanů v celé republice. Ta největší změna vstoupila v platnost 

s posledním květnovým dnem, kdy začal platit nový „protikuřácký zákon“. Tento zákon 

upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek. Ten 

zakázal kouření ve všech restauračních zařízeních, na vybraných dětských a kulturních 

akcích, na vybraných veřejných prostranstvích, dopravních prostředcích, zoologických 

zahradách apod. Spolu s tímto zákonem začal platit i zákaz prodeje alkoholu na vybraných 

akcích. (např. dětské soutěže, dětské dny).  

 

7. VÝROBNÍ PODNIKY, PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI    

 

Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním, se řady podnikatelů a živnostníků nijak 

zásadně nezměnily. Jmenujme jen ty, které jsou v Polance nejznámější: v.d.stav - stavební a 

zednické práce, svařovací technika Vlček, BV technika - dovoz zemědělských strojů, 

štěrkopísek, KUMI elektronic, čalounictví Dostál, šicí stroje Lazar, hračky - prodej a 

velkosklad RAPPA, autokarosérie Kotala, pneuservis Theimer, stavební práce AMSET group, 

opravy elektro Kubenka, lesnické a zahradnické práce Kotala, zahradnické práce Struhalová, 

výkopové a zemní práce Franek a pan Dedek, montáže potrubí - Plastmont, střechy a stavební 

práce Lokaj, půjčovna lešení Radim Sýkora.   

Dále Dekora parket - podlahové studio, zámečnictví Břetislav Planka, krby Kunc, plyn - 

topení - voda  Sikora, Neuvirt, Soudek a Kotala. Dále firma KAŠ – výroba nábytku, stolařství 

Mikula, Nový, Stryk, Slatinský a Gelnar, kovotak Theimer, pila Hanslík. Autodopravci: 

Sýkora, Nykl, Ulman, Šafer, mezinárodní kamionovou dopravu provozuje pan Foltýn a syn, 

výroba reklamních předmětů Illová, malířské a natěračské práce Bílý, zednické a obkladačské 

práce Planka, zednické práce Geleta, satelitní a anténní technika Besta, servis plynových kotlů 

Juřina, garážová vrata Telner, zámečnická výroba z nerezové oceli Dalibor Planka, 

elektromontáže Havrlant. 

Pro ženy: nehtová modeláž Vlková, masážní salon Nová, kosmetika, pedikůra a solárium 

Šárka Theimerová, fyzioterapie Šmídová, Kosmetika Alena, kadeřnictví Hanka, vlasové 

studio NELI, kadeřnictví Tina. Své zákazníky má stále také prodejna Atlas (květinářství a 

drogerie na ul. 1. května) a rovněž prodejna nábytku Holčík (ul. Za Humny).   

 

8. ZEMĚDĚLSTVÍ     

 

Rok 2017 nepřinesl z hlediska působení polanských zemědělských subjektů žádnou výraznou 

změnu. V pozici nejvýznamnějšího zemědělského podnikatele v Polance nad Odrou pokračuje 

Družstvo vlastníků, které nadále zůstává ve vlastnictví původních majitelů, vzešlých z řad 

místních zemědělců. Tento stav však přestává být standardem, stále častěji dochází k prodeji 
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zemědělských firem do rukou velkých podnikatelských skupin, často i zahraničních.               

( Klimkovice, Poruba, Děhylov, Studénka, Suchdol nad Odrou...) Rozvoj rodinných farem se 

ve větším měřítku nekoná. 

Rok 2017 patřil z pohledu družstva mezi úspěšné. Pokračovalo v ustáleném zaměření na své 

tradiční produkty. Přestože výnosově nepatřil tento rok k rekordním, dosažené výsledky byly 

velice slušné a také většina realizačních cen se pohybovala na dlouhodobých průměrech. 

Poprvé byla v Polance pěstována sója.  

K výraznému oživení tržeb došlo v živočišné výrobě, kde jak cena mléka, tak i cena jatečných 

vepřů byla nad úrovní minulých let. Na zlepšení situace měla bezesporu podíl i pozměněná 

vládní politika, která dokázala dát podpoře živočišné výroby reálnou podobu. 

 

Výsledky a cenové relace  

 

Tržní produkce mléka……4 275 980 prodaných litrů, historicky nejvíce,  

  průměrná cena 8,36 Kč/litr 

Tržní produkce jatečních vepřů ……..740 000 kg, průměrná cena za 1 kg živého prasete 

  32,92 Kč, mimo to prodáno 1 200 kusů chovných selat, velmi úspěšný rok 

Ceny rostlinných komodit  

Ceny zemědělské produkce zůstaly obdobné jako v předchozím roce.  

 

Realizační ceny nejprodávanějších plodin v roce:  

                           2013                2014              2015               2016              2017 

Pšenice  …….. 487 Kč   …….415 Kč …….350 Kč………355 Kč……..380 Kč 

Řepka …….. 1 050 Kč……….990 Kč…….940 Kč…….1 010 Kč …….990 Kč 

 

Výnosy plodin v roce 2017 ve srovnání s desetiletým průměrem 

Rok 2017                                                 průměr za 10-leté období 

pšenice – 70,08 q                                                 66,86 q 

řepka – 38,77 q                                                    35,59 q 

cukrovka – 770 q                                               694,77 q     

ječmen – 80,64 q                                                  59,19 q       

kukuřice na zrno – 93,57 q                                   90,20 q 

Sója  -  31,82 q    

 

9. SLUŽBY, OBCHOD, PRODEJNY A RESTAURACE    

 

Od 2. května 2017 začala v Polance změna v poskytování poštovních služeb. Česká pošta 

ukončila služby a na stejném místě (v objektu Hruška) obdobné poštovní služby začala 

provozovat Pošta Partner. Provozovatelem se stala Charita Hrabyně, která zaměstnává osoby 

s handicapem.  

Sběrný dvůr pro komunální a nebezpečné odpady se nachází na ulici K Vydralinám za 

Družstvem vlastníků (na Mozgalu). Je celoročně otevřen tři dny v týdnu, a to ve středu, pátek a 

v sobotu. Tato otevírací doba je pro naše občany dostačující. 

Dá se říci, že síť obchodů a prodejen se v posledních letech ustálila. Hlavním centrem nákupů 

jsou dvě prodejny Hruška. Ta větší je na ul. 1. května a ta menší, jak co do velikosti, tak i do 

zájmu občanů, je na ul. Hraničky. V objektu prodejny Hruška u staré školy je prodejna 

stavební chemie. V pekárně u paní Prauskové už sice není prodejna pečiva a výrobků, ale 

nadále se v provozovně připravují jen pro expedici některé tradiční výrobky. Samostatná 

prodejna masa a uzenin v Polance už několik let není. V novinovém kiosku, na ul. 1. května za 

Husovým sborem, byl ke konci roku rovněž ukončen provoz. Zde je však třeba připomenout, 
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že vzhledem k tomu, že naši občané většinou pracují v Ostravě nebo v jejím blízkém okolí, tak 

nakupují především v levnějších obchodních řetězcích, kterých je na dosah opravdu hodně. 

Jenom v několik kilometrů vzdálené Porubě, kde se pohodlně a bez přestupu svezou občané 

přímou linkou městské dopravy, to jsou TESCO, Kaufland, Lidl, Albert a Globus.  

Z pohostinských služeb stále zůstávají tradiční restaurace posledních let a jejich nabídky 

zůstaly stejné. V provozu je Dělnický dům (ul. Hraničky), U Dluhošů (ul. 1. května), U Friedlů 

(ul. Janovská), dále Pizzerie Mendi (vedle sport. haly), sklípek Tesera (vedle kina) a 

Restaurace na Janové. Menší hospůdku provozuje také Pavel Cibulka (ul. 1. května). 

Restaurace Fantazie (ul. Za Humny), začala otevírat své prostory jen pro pořádání svatebních 

nebo smutečních hostin a soukromých oslav. Hospůdka Na hřišti (u Nové školy) zavřela svoji 

provozovnu ke konci roku z důvodu celkové rekonstrukce po změně pronajímatele a měla by 

být otevřena v březnu příštího roku. Své nové i staré zákazníky by měl přilákat po dlouhé době 

její uzávěrky bar U Bena (Zámecká). Jedinou možnou restaurací v Polance, kde se vaří a je 

možnost si dát teplé jídlo, je hospůdka U Machů (Dolní Polanka). Tuto restauraci hojně 

využívají zákazníci při poledním stravování a rovněž při konání různých oslav. Zde je nutné se 

zmínit, že s posledním květnovým dnem začal platit nový protikuřácký zákon, který zakázal 

v celé České republice, a tak samozřejmě i v Polance, kouření ve všech typech restauračních 

zařízení. Kuřáci si tak svou cigaretu museli vykouřit na určeném prostranství před hospodou, 

restaurací či barem, a to v kteroukoli denní či noční hodinou. Spolu s tímto zákonem začal 

platit i zákaz prodeje alkoholu na vybraných akcích. (např. dětské soutěže, dětské dny). 

V Polance jsou stále v provozu i dvě vinotéky. Jedna vinotéka U Francka manželů 

Horsákových je vedle pošty a druhá vinotéka je u cihelny v rodinném domku paní Starečkové, 

která kromě venkovního občerstvení nabízí také příjemné posezení uvnitř vinárny jak pro 

jednotlivce, tak i pro menší skupiny milovníků vína. Zájemci si zde víno mohou koupit ve dne 

i v noci. Noclehy pro zhruba 24 osob v Polance nabízí Penzion na Janové, prodejna Atlas a 

v Lázeňském domě firma Fertimed.  

 

Ceny vybraných potravin a zboží k 1. prosinci v nákupním středisku Hruška  

v Polance nad Odrou: 

      rok 2016 rok 2017 

Polotučné mléko 1,5 % 15,90 Kč 16,90 Kč 

Čerstvé máslo 250 g 39,90 Kč 47,90 Kč 

Vejce 1 ks 3,10 Kč 5,90 Kč 

Hovězí zadní bez kosti 199,00 Kč 234,00 Kč 

Vepřová plec bez kosti 99,90 Kč 95,90 Kč 

Šunkový salám 110,- Kč 118,- Kč 

Kuře bez drůbků 64,90 Kč 64,90 Kč 

Chléb kmínový 30,50 Kč 27,90 Kč 

Rohlík  2,10 Kč 2,20 Kč 

Brambory konzumní 8,90 Kč 8,90 Kč 

Káva standart 100 g 16,90 Kč 18,90 Kč 

Pivo láhvové Radegast 10°  12,90 Kč 12,90 Kč 

Benzín natural v Klimkovicích 29,90 Kč 31,50 Kč 

Pivo čepované v Dělnickém domě:   

Radegast 10° 25,- Kč 25,- Kč 

Radegast 12° 28,- Kč 28,- Kč 
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10. DOPRAVA     

 

Dopravní spojení Polanky a Ostravy mělo už v dávné minulosti velký vliv na zaměstnanost 

obyvatelstva, na její stavební rozvoj, na rozvoj všech zájmových a sportovních dobrovolných 

spolků. Už od roku 1847 jezdí přes Polanku vlaky a je zde dosud zřízena železniční zastávka 

pro osobní vlaky. Celý železniční koridor prošel rekonstrukcí v roce 2004, a od té doby začaly 

jezdit přes Polanku některé vlaky nejvyšší možnou rychlostí a to 160 km/hod.  

Spojení s důležitými místy České republiky a především s centrem Ostravy zůstalo stejné a 

četnost zastavujících vlaků na zastávce v Polance je dostačující. Dle platného jízdního řádu 

zastavovalo v Polance 25 párů osobních vlaků. Z toho 4 páry vlaků zastavovaly v Polance jen 

o letních prázdninách, kdy tyto vlaky směřovaly přímo na mošnovské letiště a nebo z letiště 

na Ostravu. Další vlakové spoje byly využívány hlavně v době odjezdu do zaměstnání a nebo  

příjezdu z něj.   

Tou nehlavnější dopravní tepnou v Polance je stále autobusová linka č. 46, která vede z točny 

v Polance přes naši obec do Svinova a dále přes Porubu až do Krásného Pole. Využívá ji 

nejvíce našich občanů, pokud zrovna nepoužívají vlastní automobilovou dopravu. Ze 

Svinovských mostů, které jsou nejvýznamnějším dopravním uzlem v okolí, jsou vedeny do 

Polanky i autobusové linky č. 53 a 64 přes Janovou do Klimkovic a do lázní na Hýlově. 

Ňašimi občany je hodně využívána i linka č. 76 od Svinovských mostů přes Janovou, Horní 

Polanku, Hraničky a zpět přes Janovou do Svinova. Tato linka umožňuje občanům a dětem 

z Janové pohodlněji cestovat do školy, na poštu, k lékařům a k nákupům do Polanky. 

Dalším spojem do Polanky je linka č. 59 vedoucí z autobusové točny u Klimkovic přes 

Polanku a Starou Bělou do Vítkovic, která má však hodinové jízdní intervaly a to jen 

v ranních a odpoledních pracovních špičkách. Ceny krátkodobých jízdenek v městské 

hromadné dopravě se nijak nezměnily a byly pro dospělé osoby následující: jízdenka na 10 

minut za 16,- Kč, jízdenka na 30 minut za 20,- Kč, jízdenka na 60 minut za 30,- Kč a jízdenka 

na 24 hodin za 80,- Kč. Čím dále více cestujících ale nakupuje elektronické jízdenky a nebo 

využívá placení jízdného přímo ve vozidlech dopravního podniku pomocí platebních karet. 

Dalšího nového spojení meziměstským autobusem soukromého dopravce využívají ti 

cestující, kteří cestují z Polanky od železniční zastávky ČD směrem na Starou Ves, Brušperk 

a Trnávku. 

 

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE    

 

Přehled uskutečněných staveb a oprav v roce 2017:                                                                        
 

Bezdrátový rozhlas 

V průběhu měsíce února byl na území městského obvodu Polanka nad Odrou instalován nový 

místní informační systém ve formě bezdrátového rozhlasu, který nahradil přes 30 let starý 

drátový rozhlas, místy zcela nefunkční. V rámci realizace bylo namontováno celkem 123 

vysílacích míst, rovnoměrně rozložených v zastavěném území našeho katastru. Celý systém je 

také připojen do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Toto propojení 

umožňuje složkám integrovaného zahraného systému v případě krizových situací zajistit 

předání varovného signálu s verbální informací obyvatelstvu. Současně byl zpracován pro 

celé území městského obvodu Polanka nad Odrou digitální povodňový plán. Vše výše 

uvedené bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Protipovodňová opatření městského 

obvodu Polanka nad Odrou“, který je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činily 3.808 tis. 

Kč, výše poskytnuté dotace 2.665 tis. Kč. 
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Dětské hřiště na osadě Janová 

V měsíci říjnu byla dokončena stavba dětského hřiště na osadě Janová, umístěného u ulice 

Jiřího Krále. Jedná se o oplocený areál s travnatým hřištěm o rozměru cca 20x35 m pro malou 

kopanou, volejbal nebo nohejbal. Uprostřed se nachází malá asfaltová plocha vhodná pro 

odrážedla a kolečkové sporty, vedle stojí malý altán s posezením, v levé části areálu jsou 

instalovány hrací prvky jako lanová dráha, věžová sestava s průlezkami a skluzavkami, 

lanová pyramida, houpadla a pískoviště. Vše je doplněno vhodnou zelení. V rámci hřiště bylo 

vybudováno také malé parkoviště. Náklady 2.800 tis. Kč, z rozpočtu města Ostravy 2.470 tis. 

Kč, zbývající částka byla financována z rozpočtu městského obvodu. Slavností otevření je 

plánováno na jaro 2018. 

 

Výstavba technické infrastruktury osada Janová realizace 

Největší investiční výstavba v tomto roce proběhla na osadě Janová, akce zahrnovala 

výstavbu chodníků podél silnice Ostravská. Od ul. Příměstská až k mostu přes dálnici, 

v celkové délce 1 300 metrů. Dále byla nově vybudována ul. Osvobození s propojení na ulici 

K Lípě, také ul. Maková byla napojena na ul. Ostravskou. Náklady stavby výrazně ovlivnila 

nezbytná realizace vsakovacích objektů a kanalizace pro odvodnění nově vzniklých 

komunikací a chodníků. Náklady cca 25 mil Kč, byly hrazeny z rozpočtu města Ostravy. 

Realizace probíhala od dubna do prosince 2017. 

 

Restaurování kamenného kříže  

Jedná se o pískovcový kamenný kříž umístěný na zeleném pásu u křižovatky ul. Anny 

Letenské a Hraničky. V rámci restaurování byl celý kříž rozebrán, vybudován nový základ a 

zrestaurované jednotlivé díly byly dne 03. 11. 2017 zpět složeny na místě. Náklady činily cca 

300 tis. Kč a na realizaci byla poskytnuta dotace 230 tis. Kč s rozpočtu města Ostravy. 

 

Oprava komunikací  

Koncem roku proběhly opravy komunikací. Jednalo se o dostavbu části ul. U Rybníčku, jedná 

se boční ulici k č.p. 1329, dále opravu komunikace kolem obecní kaple, kde povrch byl 

zhotoven ze zámkové dlažby a vhodně doplnil okolí kaple zrekonstruované v roce 2016. 

Nový asfaltový povrch byl položen v celé ploše na ul. Zákoutí.   

 

Opravy chodníků 

v podzimních měsících roku byly opraveny chodníky ve středu obce kolem ul. Janovská 

včetně nástupišť zastávek a prostranství před prodejnou Hruška. Zde byly také umístěny 

lavičky, odpadkové koše a nový prosklený zastávkový přístřešek. Nový povrch dostal také 

chodník podél Zámeckého rybníka včetně přístupové cesty k objektu Sokolovny s propojením 

na lávku přes Polančici. U areálu Sokolovny byla vybudována parkovací plocha pro deset 

vozidel.  

 

Stavební úpravy „staré“ školy  

Dne 7. září 2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci staré školy. V rámci rekonstrukce zde 

vzniknou prostory pro knihovnu, obřadní síň, která bude zároveň sloužit pro koncertní 

vystoupení žáků Základní umělecké školy H. Salichové. V přízemí se v rámci přípravy 

projektu počítalo s prostory pro Českou poštu. Ta se ale v mezidobí vydala jinou cestou 

zajištění služeb v naší obci. V přízemí je také vyčleněna místnost pro potřebu městské policie. 

Do druhého nadzemního podlaží bude přemístěn úřad městského obvodu. Prostory ve třetím 

nadzemním podlaží budou připraveny pro Základní uměleckou školu. K východnímu traktu 

ze severní strany bude přistavěna garáž pro vozidla a technické zázemí údržby městského 

obvodu. Objekt této přístavby bude zapuštěn do svahu přiléhajícího parku a střecha bude 
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osázená vhodnou vegetací tak, aby splynula s okolní zelení. Bezbariérový přístup ke všem 

podlažím zajistí instalace výtahu. Stávající dvůr bude upraven a rozšířen pro umístění 

dostatečného počtu parkovacích stání, příjezdová komunikace bude propojena výjezdem na 

parkoviště za objektem nákupního střediska Hruška. 

 

Dále byly zajišťovány služby a opravy související s  údržbou budov, místních komunikací, 

veřejných prostranství, veřejné zeleně a záležitosti spojené s výkonem samosprávy a chodem 

úřadu.  

 

Zimní údržbu komunikací od listopadu 2017 provádí na celém území městského obvodu 

Družstvo vlastníků Polanka. Zimní údržba ostatních veřejných prostranství a chodníků spadá 

do povinností zaměstnanců místní údržby. Celková délka pozemních komunikací, na kterých 

je zajišťována zimní údržba, je 52 km z toho 11 km připadá na chodníky. 

 

12. ŠKOLY 

 

V Základní škole Heleny Salichové nedošlo v roce 2017 k žádným výraznějším změnám. 

V čele školy je ředitel RNDr. Josef Teper se zástupkyní ředitele Mgr. Šárkou Sýkorovou. 

V učitelském sboru pracovalo 23 pedagogů, z toho 5 mužů. I v tomto roce škola nabízela 

vyžití v deseti zájmových kroužcích a aktivní byl i Klub rodičů při ZŠ H. Salichové, jenž byl 

spolupořadatelem některých zajímavých akcí. Celá budova základní školy vyhovuje kapacitě 

všech žáků k zajištění výuky. V novém školním roce 2017/2018 nastoupilo do Základní školy 

v Polance 379 žáků, z toho 36 žáků nastoupilo do prvních tříd.   

Naše škola stále udržuje partnerství se Základní školou Prokopa Diviše ve Znojmě - 

Příměticích a se Základní školou Starozagorská v Košicích na Slovensku. Delegace z této 

školy v tomto roce navštívila Polanku a večer se hosté zúčastnili školního plesu, který se 

konal tradičně ve dvoraně školy. Vedení školy se dále po celý rok snažilo zajišťovat celou 

řadu akcí ve spolupráci s Klubem rodičů a s ostatními sportovními a zájmovými spolky 

v obci, jako např. Dětský maškarní ples, který se rovněž konal v prostorách školy. 

Škola podporuje aktivity žáků v získávání technických dovedností a po dva roky vysílá 

čtyřčlenné družstvo žáků na Městskou soutěž v technických dovednostech, která se 

uskutečňuje v ZŠ Volgogradská v Ostravě – Zábřehu. Tam naši žáci získali 4. místo. Dále 

škola spolupracovala s Městskou policií Ostrava v rámci výcviku střelby na střelnici v 

Chvalíkovicích, kde pod dohledem policejních instruktorů získali žáci základní poznatky o 

střelbě a bezpečným zacházením se zbraněmi. V oblasti kultury spolupracujeme s 

organizátory Festivalu Františka Lýska. V červnu navštívila naši základní školu již 13. 

zahraniční umělecká folklorní skupina až z americké Kolumbie, která vystoupila pro žáky 

školy.  

 

Nedílnou součástí školy je i školní jídelna, která má kapacitu na přípravu 500 jídel. Počet 

připravovaných jídel se denně pohybuje kolem 390 porcí. Ceny za obědy se v tomto roce 

trošku změnily a byly upraveny a rozděleny do těchto kategorií: děti 7 až 10 let za 24,- Kč, 

děti 11 až 14 let za 26,- Kč, děti nad 15 let za 28,- Kč a obědy pro občany jsou za 62,- Kč. 

Poslední větší rekonstrukce proběhla ve školní kuchyni v roce 2005 a kuchařky stále čekají na 

nákup druhého konvektomatu, neboť ten je oproti klasickým troubám daleko rychlejší. 

Velkou výhodou je pro naše občany i to, že kolektiv kuchařek dovede připravit i teplou stravu 

a studené mísy na rodinné oslavy, plesy, svatby, schůze apod. 

Vedoucí školní jídelny je paní Karin Krůlová. Hlavní kuchařkou je paní Marcela Janíčková, 

která má k ruce další tři kuchařky a jednu kuchařku na poloviční pracovní úvazek. Školní 

družina má kapacitu 120 žáků. 
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Spolek klubu rodičů žáků ze Základní školy v Polance opakovaně na začátku školního roku 

2016/2017 připravil pro děti a jejich přátelé pravidelné akce. Z těch nejznámějších to byla v 

říjnu Stezka odvahy, která znovu prověřila odvahu nejen nejmenších dětí, ale také i starší 

generaci lidí z Polanky a okolí. V listopadu na Lampiónovém průvodu rozzářila Polanská 

světélka místní ulice, které pomoci barevných lampionů v rukou dětí doputovala až do 

školních prostor. V tomto měsíci děti ve škole také vyráběly barevné a bohaté adventní věnce, 

jež připomínaly blížící se Vánoce. Před nimi, na začátku prosince, byla dětem nadělena 

mikulášská nadílka. V únoru nového roku Klub rodičů zorganizoval další originální Maškarní 

ples letos s tématem na americký animovaný seriál Simpsonovi. Seriálové postavy se z 

dalekých Spojených států přijely podívat na polanský maškarní ples, a to v podání Polanských 

hokejistů, kteří dětem připravili spoustu soutěží a zábavných chvilek na této akci. Další větší 

akcí Klubu rodičů bylo dubnové zajištění a provedení společné akce s TJ Sokol, a to tradiční 

pálení čarodějnic, které bylo hlavně určeno dětem všech věkových kategorií a rovněž i 

místním občanům. V květnu to byla další společná akce s TJ Sokol a to Den sousedů. Na 

závěr patří poděkování za spolupráci především vedení základní školy a dále polanskému 

hokejovému klubu a místním hasičům za jejich profesionální přístup a spolupráci s Klubem 

rodičů. 

 

Základní umělecká škola Heleny Salichové v Polance nad Odrou se nadále podílela na 

organizaci různých kulturních akcí v obci. Zde je krátký výčet nejvýznamnějších okamžiků 

roku 2017: 

„Od ledna do května 2017 probíhala jednotlivá kola soutěže ZUŠ ČR ve hře na klavír, ve hře 

na kytaru a ve hře na smyčcové nástroje. Nejdále jsme se dostali v soutěži hra na kytaru. Náš 

žák Kristián Číhalík získal v celostátním kole 3. místo. V roce 2017 se konal první ročník 

celostátního happeningu ZUŠ OPEN, jehož součástí se naše škola stala. K této příležitosti 

jsme 30. května uspořádali den otevřených dveří, výstavu výtvarného oboru a slavnostní 

koncert žáků.  

Červen a letní prázdniny jsme prožili nejen ve znamení závěrečných akcí školy, ale především 

ve znamení stěhování vybavení ZUŠ do budovy ZŠ H. Salichové, kam se naše škola dočasně 

přesunula. V budově „staré školy“ totiž začala rozsáhlá rekonstrukce, která si vyžádala úplné 

přerušení provozu. Aby naše škola mohla fungovat dále, bylo nutné zajistit náhradní prostory 

a těmi se stala právě polanecká základní škola. 

V září 2017 naše škola připravila krátký koncert žáků k příležitosti setkání s jubilanty 

v Dělnickém domě. V prosinci účinkovali naši žáci u rozsvěcení vánočního stromu a pak 

následovala série tradičních adventních koncertů žáků i učitelů. V průběhu roku jsme se také 

podíleli na vítání občánků v Polance, kde pravidelně zajišťujeme hudební vystoupení našich 

žáků. 

Škola má několik odloučených pracovišť v Ostravě - Porubě, Krásném Poli a Kyjovicích. 

V ZUŠ v Polance vyučuje 10 pedagogů. Škola má přibližně 120 žáků v hudebním oboru a 60 

žáků ve výtvarném oboru. V hudebním oboru v Polance probíhá výuka hry na klavír, na 

kytaru, na housle, na dechové nástroje, na akordeon, na bicí a výuka zpěvu. Pedagogové naší 

ZUŠ jsou členy nejrůznějších hudebních uskupení, mimo jiné souboru Polanští písničkáři, 

kteří působí nejen v Polance, ale v celém ostravském regionu“, dodal ředitel ZUŠ Mgr.art. 

Petr Kotek.  

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo naši mateřskou školu 135 dětí ve věku 3-6 let. 

Zaměstnanců bylo celkem 18, učitelek 9, asistent pedagoga 1 a dále bylo 8 provozních 

zaměstnanců. I v tomto školním roce pořádala mateřská školka i mnoho akcí pro děti, ale 

taktéž pro rodiče a veřejnost. Mezi již tradiční akce patřil Dětský maškarní ples v Dělnickém 

domě, Zahradní slavnost u příležitosti Mezinárodního dne dětí a v první řadě Školní besídka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_seri%C3%A1l
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pořádaná v sále místního kina. Děti ze školky se pravidelně již několik let podílí na kulturním 

programu při rozsvícení vánočního stromu v obci. Předškolní děti se mohly v rámci výuky 

zúčastnit plaveckého výcviku a také lyžařského kurzu v Pálkovicích. I nadále fungovala velmi 

dobrá spolupráce všech školských zařízení v Polance a také dobrá spolupráce se zřizovatelem 

mateřské školky. 

 

Mezi „školní zařízení“ patří i Výchovný ústav pro děti se sídlem na Janové, kde po celkové 

rekonstrukci v roce 2010 je kapacita tohoto zařízení 30 lůžek. Cílovou skupinou jsou chlapci a 

dívky z celé republiky ve věku 12 až 18 let se soudem nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloženou ochrannou výchovou, kteří pro své etopedické a psychiatrické poruchy vyžadují 

soustavnou intenzívní individuální péči. Oddělení má pět výchovných skupin po šesti dětech.  

O každou skupinu pečuje dopolední pedagog pro výuku, skupinový vychovatel a 

vychovatelka, dva denní a dva noční asistenti pedagoga. Dále na oddělení pracuje 

terapeutický tým ve složení vedoucí oddělení, sociální pracovnice, psycholog, dva speciální 

pedagogové a externě dětský a dorostový lékař a pedopsychiatr. Již dnes je zřejmé, že 

kapacita oddělení nestačí uspokojit žádosti o umístění dětí v tomto zařízení.  

 

13. KULTURA, ZÁBAVA  A VOLNÝ ČAS           

 

Místní kino v Polance promítá od roku 1929 ve stále stejné budově na ulici Janovská. 

Generální opravou v roce 1972 bylo přestavěno na širokoúhlé, kde pod hlavičkou Městské 

správy kin promítalo do roku 1990. V roce 1991 se provozovatelem kina stal Úřad městského 

obvodu Polanka nad Odrou. Pro vysokou finanční náročnost promítání byl v roce 2008 

vyhlášen konkurz na soukromého provozovatele kina. Provozovateli se stali Jiří Adamec a 

Zdeněk Vavroš. Po přicházející vlně digitalizace došlo v roce 2012 k zásadní změně 

promítání. Kino bylo zdigitalizováno, zvuk byl zcela vyměněn a místo stávajícího MONO 

nastoupilo Dolby Digital 5+1. Provozovatelem se stává občanské sdružení Retrostar – nyní 

zapsaný spolek Retrostar. 

V roce 2017 v kině proběhlo 71 kinopředstavení a počtvrté se zde konal dvoudenní 

Mezinárodní festival outdoorových filmů. Celkem byla návštěvnost 3 153 návštěvníků. V září 

bylo v Retrostaru provedeno představení Bosé nohy v parku s herci Rudolfem Hrušínským a 

Veronikou Freimanovou v hlavních rolích. V kině se jako každý rok pořádají vystoupení 

školky pro rodiče a prarodiče, proběhly volby do poslanecké sněmovny, koncerty hudebních a 

vystoupení divadelních skupin, zkoušky a koncerty Dechové hudby Polanka. 

 

Dechová hudba Polanka je nejstarším kulturním souborem v obci, který byl založený v roce 

1919 a tak v roce 2014 oslavila výročí - 95 let nepřetržitého trvání. Na vánočním koncertě 

2013 se se svými posluchači i hudebníky definitivně rozloučil a dechovku opustil jeho 

umělecký vedoucí a dirigent Jaroslav Král, který za dirigentským pultem stál celých 51 let. 

V současné době je kapelníkem a dirigentem Jiří Adamec, druhým dirigentem se stala Božena 

Turoňová. Hudba má nyní 25 stálých členů a během roku stále těsně spolupracovala 

s Hudebním sdružením Vítkovák. Ten s Dechovou hudbou Polanka absolvoval jarní, 

podzimní i vánoční koncert v sále místního kina, kde má polanská dechová hudba své 

domovské zázemí. Oba spojené orchestry odehrály v lednu i Novoroční koncert 

v Třebovickém Altánu. Z velkého orchestru se vyčleňuje malá dechová osmička, která na 

požádání vyhrává při různých příležitostech jako např. pouť v Hrabyni, pouť ve Svinově, 

rozsvěcování vánočního stromu, dále při oslavách a různých jubileích. Dechová hudba 

Polanka stále úzce spolupracuje s pohřební službou Charitas z Nové Bělé. 
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Knihovna v Polance se stala místem setkávání dětí i dospělých, ale také platformou poučení a 

zábavy. Místní knihovna v Polance je jednou z poboček Knihovny města Ostravy. V Polance 

je půjčovní doba knih v pondělí a čtvrtek od 13. do 18. hodin a v úterý od 8. do 15. hodin. O 

pobočku knihovny se stará Karla Zábojová, která nám mimo jiné sdělila. „V uplynulém roce 

proběhlo v naši knihovně mnoho akcí jak pro děti, tak i pro dospělé. Akce odstartovala 

výstava malířů z ateliéru Viridian pod názvem Malá kolektivní výstava autorů z ateliéru 

Viridian, která měla také vernisáž s doprovodným programem country kapely Sedl Band. 

Další výstavy, které byly v roce 2017 k vidění v Polance: Krok za krokem školním rokem       

(výstava dětských prací žáků ZŠ Heleny Salichové), Obrazy Lenky Karpetové, kde se konala 

také vernisáž s doprovodným programem country kapely Sedl Band. Kromě výstav  

a vernisáží v Polance proběhla beseda s Janou Novotnou z Kočičí oázy Holubice, která 

přivezla i kocourka Jelimánka. Byla to beseda o útulcích a o tom, jak se starat o kočky  

a zvířata. 

I pro dětské čtenáře byl rok 2017 velmi pestrý. Letos poprvé se knihovna zapojila do projektu 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, která měla veliký ohlas. Také projekt Lovci perel byl 

velice úspěšný. Do projektu se zapojilo celkem 64 dětí. Nejúspěšnějším čtenářem se stal 

Matyáš Kristofory. Díky sponzorovi Družstva vlastníků Polanka bylo do projektu zakoupeno 

mnoho cen. Jako každý rok, tak i v tomto roce byl pro děti uskutečněn grant, který nám 

finančně zaštítil Obecní úřad v Polance, tentokrát s názvem „Toulky naším krajem“. Díky 

grantu proběhlo mnoho soutěží, výtvarných dílniček a také úspěšná a očekávána Noc s 

Andersenem. Vyvrcholením grantu byla úspěšná hra Bingo. 

Pro naše nejmenší nadále probíhá klub Broučci, kdy se každý čtvrtek scházejí maminky a 

tatínkové na mateřské dovolené se svými dětmi. Pro starší generaci vznikl klub Generace, kdy 

se scházejí starší čtenáři nad knižními novinkami. Proto bych chtěla poděkovat všem našim 

sponzorům za přízeň, protože bez jejich pomoci by se nemohly tyto akce provozovat. 

Řekla bych, že čtenáři, ať už dospělí či děti, knihovnu navštěvují rádi a já se budu nadále 

snažit, aby tomu tak bylo i do budoucna… V roce 2017 bylo registrováno v naši knihovně 

celkem 598 čtenářů z toho 271 dětí“, poznamenala na závěr knihovnice paní Karla Zábojová. 

 

V lednu 2017 začali svoji činnost Polanští písničkáři ve stejném složení jako v minulém roce. 

V prosinci 2017 se s nimi  rozloučil dlouholetý člen Zdeněk Vavroš. Jeho odchod je pro tento 

soubor velikou ztrátou. Jeho hluboký bas a jeho herecké dovednosti, kterými vystoupení 

prokládal, zatím asi nikdo nenahradí. Za jeho práci mu patří poděkování a budeme věřit, že 

v případné nouzi souboru rád pomůže. Znalosti s technikou předal Jaromíru Turoňovi.  

Na začátku roku písničkáři natočili DVD s programem z roku 2016. V uplynulé roce 

vystupoval soubor celkem 23 krát, a to v Klubu Parník pro Moravskou Ostravu a Přívoz, nově 

v Domově důchodců Slunečnice pro seniory Ostravy - Poruby. Vystupovali rovněž v září na 

setkání členů Červeného kříže, v říjnu nechybělo již tradičně vystoupení pro seniory 

v Polance. Soubor přijal pozvání na akci Ledové království v Polance, kde zpěvem koled 

přispěli k vánoční atmosféře při rozsvícení vánočního stromu. Velkým oceněním písničkářům 

byl zájem paní starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Petry 

Bernfeldové setkat se se všemi členy přímo u nás v Polance, kde chtěla všem osobně 

poděkovat za spolupráci. Pozvání přijal i starosta Polanky Pavel Bochnia. Setkání bylo 

naplánováno na leden 2018. 

Dále písničkáři přispěli do místního Zpravodaje článkem „Zpíváme pro radost“, kde své 

příznivce  informovali o celé činnosti a poděkovali jim za zájem a podporu. O letních 

prázdninách nechybělo setkání celého pěveckého souboru, které se uskutečnilo opět 

v srdečném prostředí doma u Turoňů. 

 



 18 

Členská základna zahrádkářů čítala v tomto roce celkem 75 členů. Pro členy ZO ČZS bylo 

připraveno dne 18.1. malé pohoštění v restauraci U Friedlů, a to jako poděkování za výpomoc 

s přípravou vánoční výstavy v minulém roce. Celkem bylo pozváno 45 členů, kteří se zapojili 

do přípravy vánoční výstavy a posezení se zúčastnilo 43 členů. Dne 9. března se konala 

výroční členská schůze, kde byli přijati noví členové zahrádkářského spolku, byla přednesena 

zpráva o činnosti za uplynulý rok a výhled pro další rok. Další akcí spolku byla návštěva 

velikonoční výstavy na zámku v Kravařích dne 1. dubna, které se zúčastnilo celkem 45 členů. 

Hlavním cílem jednodenního autobusového zájezdu, konaného dne 19. května, byla prohlídka 

bylinkové zahrady z našich, cizokrajných a čínských rostlin v Brodku u Konice, pořádanou 

firmou Naděje a spojenou s přednáškou majitelky společnosti paní Mgr. Jarmilou Podhornou 

o gemmoterapii a léčivých účincích bylin s možností individuálního poradenství a koupě 

bylinných preparátů a sazenic léčivých bylin. Při zpáteční cestě zahrádkáři ještě stihli 

prohlídku zámku v Náměšti na Hané. Na další členské schůzi dne 9.11. předvedla členům a 

členkám paní Mgr. Hořínková ze střední odborné školy prof. Matějíčka v Porubě ukázky 

moderních trendů v balení vánočních dárků. Místní spolek zahrádkářů v Polance opět 

uspořádal předvánoční výstavu na téma „Ledová královna“ i s řemeslným jarmarkem  

v prostorách Dělnického domu, a to ve dnech 2.-3. prosince. Tato akce patří již k tradičnímu 

adventu s rozsvícením vánočního stromu pro naše spoluobčany. Celkem 726 podpisů 

návštěvníků v kronice zahrádkářů utvrdilo o tom, že akce byla zdařilá a pro zahrádkáře je to 

výzva, aby pro naše spoluobčany připravili další, inspirativní a vánočními nápady obohacený 

adventní čas. 

 

Myslivecký spolek Poodří v Polance měl i v tomto roce spoustu práce. Hned v únoru 

odstoupil z osobních důvodů z funkce předsedy spolku Mgr. Aleš Neuwirth. Po dohodě členů 

výboru a členské schůze, byl prozatímním vedením mysliveckého spolku pověřen 

místopředseda pan Jiří Horák spolu se stávajícími členy výboru, a to do konce funkčního 

období, které vyprší v dubnu 2018. Početní stav členské základny zůstal stejný, a to 17 členů, 

dále pak jeden host pan Jan Hampl, který je na tzv. zkušební dobu a adept pan Václav 

Michalčík, který bude v březnu 2018 skládat zkoušky o první lovecký lístek. Od přelomu 

nového roku, tak jako každý rok, prováděli myslivci přikrmování zvěře v době nouze 

v krmných zařízeních na jednotlivých úsecích Polanského katastru. Jelikož průběh zimy byl 

mírnějšího rázu, nedocházelo k většímu strádání a úhynu zvěře v honitbě. V měsíci únoru 

ještě myslivecký spolek uskutečnil tradiční myslivecký ples, který se konal v prostorách 

Dělnického domu. Trochu zklamání pořadatelům zapříčinil menší počet prodaných vstupenek, 

ale i v jiných spolcích byl rovněž nižší zájem o toto kulturní dění v naší obci. Po kladných 

ohlasech plesových hostů dopadl ale myslivecký ples velmi dobře, a to jak po stránce 

kulturního vyžití, tak i po finanční stránce. V měsíci březnu proběhla výroční členská schůze, 

kde spolek zhodnotil, co se jim povedlo a nepovedlo v minulém roce. Na této schůzi se 

myslivci mohli opět setkat s milými hosty z řad mysliveckých kolegů ze sousedních 

mysliveckých spolků, zástupců obce z Polanky, Družstva vlastníků a s jinými přáteli 

myslivosti. Během celého roku se členové podíleli na plnění svěřených úkolů spojených 

s ochranou zvěře a přírody na jednotlivých přidělených úsecích, například opravy krmných 

zařízení, zakládání nových remízků pro vytváření přirozené krytiny a klidových zón zvěře. 

Dále pak v měsíci květnu provedli první osetí speciální krmné směsi na nově zakoupeném 

pozemku o rozloze 1 hektaru, a to za účelem vytvoření mysliveckého políčka poblíž remízku 

Fešarovec v úseku Vydraliny. Z kulturních akcí v rámci mysliveckého spolku stojí za 

připomenutí i červnové posezení u zvěřinového guláše a jiných dobrot, kdy se polanští 

myslivci setkávají s rodinnými příslušníky proto, aby jim vyslovili poděkování za podporu při 

výkonu jejich časově náročného koníčku. Sobotní odpoledne a podvečer se opět vydařil, a to 

nejen díky pěknému počasí, ale také díky jejich mysliveckým countryovým hudebníkům 
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Vladimíru Bergrovi a Vladislavu Holubovi, kteří všem krásně hráli ke zpěvu a dobré náladě. 

K dalším akcím spolku patří i podzimní hony na kachny, kde byly ale zaznamenány nejnižší 

početní stavy kachen v obsazení polaneckých rybníků a k nejnižšímu celkovému odlovu 

kachen v počtu jen 40 ks. Takovýto stav již nepamatují ani starší členové od dob založení 

myslivecké organizace v Polance. K podzimním honům patří ještě prosincová „vycházka“ 

polaneckým revírem, protože v současné době se již tato „vycházka“ nemůže nazvat honem 

z důvodu trvalého úbytku drobné zvěře (zajíc, bažant), a to nejen v polanecké honitbě, ale tak 

i u ostatních honebních pozemků jiných mysliveckých spolků. Při „vycházce“ tak myslivci 

prováděli jen sčítání zvěře a případný odlov zvěře myslivosti škodící. Po fyzicky náročném 

dni se pak večer myslivci sešli u poslední leče, kde se posilnili výbornou večeří, dobrým 

mokem a pustili se do odborných debat…    

 

Členská základna Místní skupiny Českého červeného kříže Ostrava-Polanka nad Odrou (dále 

jen MS ČČK)  se v roce 2017 rozšířila o přírůstek  dalších nových členů oproti roku 2016, a to 

na 152 členů. Průměrný věk členské základny se snížil na 72 let oproti  průměrnému roku 73 

let v roce předchozím“, sdělila na úvod bývalá kronikářka paní Mgr.  Blažena Králová a dále 

pokračovala: „V únoru 2017 skončilo čtyřleté volební období  představenstva MS ČČK a 

rovněž i revizní skupiny. Dlouholetou práci v MS ČČK ukončil předseda pan Miroslav Berger, 

funkci předsedy vykonával 33 let, a rovněž i paní Marie Bergrová – jednatelka, která tuto 

funkci vykonávala 30 let a paní Mgr. Věra Tomášková, která vykonávala funkci pokladníka 10 

let. Pro nové čtyřleté volební období bylo zvoleno nové představenstvo MS ČČK a revizní 

komise.  Kroniku MS ČČK, vedenou od 10. prosince roku 1949 (data založení MS 

Československého červeného kříže v naší obci) jsem předala nové jednatelce a kronikářce Janě 

Vavrošové.“ Nově zvolená jednatelka a kronikářka p. Vavrošová doplnila údaje sdělené p. 

Královou dále takto: „Na  výroční valné hromadě MS ČČK 23.2. se sešlo okolo 90 lidí, kteří si 

se zájmem vyslechli přednášku MUDr. Petra Krawczyka s názvem Aby nohy nebolely. Bylo 

zvoleno nové představenstvo ve složení: Mgr. Blažena Králová, Marie Krejčí, Jana Vavrošová, 

Pavla Olšáková a do revizní komise Věra Tomášková, Marie Neuwirthová a Miluše Böhmová. 

Funkci předsedkyně MS ČČK od data zvolení vykonává Mgr. Blažena Králová, pokladníka 

Pavla Olšáková. Mimo mne funkci dobrovolníků (úsekových důvěrníků) také nadále 

vykonávají Marie Neuwirthová, Mgr. Blažena Králová, Květuše Bergrová, Danuše Korčáková, 

Mgr. Věra Tomášková, Miroslav Berger, Danuše Korčáková.  Mgr. Ludmila Dluhošová 

předala funkci úsekového důvěrníka Libuši Juráčkové. Ihned po převzetí funkcí jsme 

pokračovali v naší práci v souladu se schváleným plánem činnosti. V měsíci květnu jsme 

uspořádali jednodenní poznávací zájezd. Navštívili jsme Šternberk – Muzeum času a hodin a 

Augustiánský klášter s chrámem Zvěstování Panny Marie. Při zpáteční cestě jsme navštívili 

arboretum Makču Pikču. Zájezd, kterého se zúčastnilo 69 účastníků (jeden velký autobus a 

mikrobus) byl  podpořen MO Polanka n. O. (poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části 

dopravného na základě naší žádosti a rozhodnutí Rady městského obvodu v Polance). V květnu 

se v našem městském obvodu uskutečnila, jako každým rokem, dobrovolná sbírka v rámci 21. 

ročníku Českého dne boje proti rakovině. Bývalý předseda MS ČČK p. Miroslav Berger, 

dlouholetý dobrovolník této humanitární akce, nezištně a  obětavě  navštívil  dne 10.5. nejen  

členy  naší  MS  ČČK, ale  i další občany za účelem nabídky a prodeje kytiček – měsíčku 

lékařského s modrou stužkou, za minimální cenu 20 Kč. Tématem veřejné sbírky Českého dne 

proti rakovině 2017, pořádané Ligou proti rakovině Praha, byla „Skupina nádorů hlavy a 

krku“. Již šestým rokem organizujeme ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK v Ostravě 

týdenní pobyt seniorů MS ČČK z Polanky v penzionu na Javorníku. Ozdravně-relaxačního 

pobytu na Slovensku se v roce 2017 zúčastnilo 47 osob. Během pobytu se uskutečnil pod 

vedením vedoucího penzionu krásný zájezd na Slovensko, a to do Čičman, Rájeckých Teplic a 

Rájecké Lesné, kde shlédli nádherný pohyblivý betlem. Pobyt již tradičně zpestřilo vystoupení  
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folklórního souboru Makovanka. Počasí bylo slunečné, hub málo, ale všichni byli s pobytem 

velmi spokojeni. V měsíci září jsme na Dni obce, pořádaném obecním úřadem  9. září, 

prezentovali naši MS ČČK a její činnost na výstavní tabuli v Dělnickém domě. Návštěvníci 

této akce měli rovněž možnost prohlédnout si naši kroniku a fotodokumentaci naší činnosti - 

vedenou Mgr. Královou od roku 2009. Poslední akcí, organizovanou novým představenstvem 

MS ČČK,  bylo slavnostní setkání jubilantů, které se uskutečnilo 15. září v malém sále U 

Friedlů. Pozváno bylo celkem 51 jubilantů, kteří v roce dovršili pětasedmdesát osmdesát a více 

let. Pozvání přijal i starosta naší obce pan Pavel Bochnia, který všem přítomných osobně 

popřál s malou kytičkou a pozorností. Našel si i čas pro posezení s námi všemi a popovídání  

s našimi jubilanty. Přátelské, milé a úsměvné setkání bylo obohaceno nádherným vystoupením 

Polanských písničkářů, kteří našim jubilantům zahráli a zazpívali k dobré náladě.  Radost 

v očích, emoce a neskrývané dojetí našich jubilantů na tomto setkání byly tou nejkrásnější 

odměnou za naši práci v uplynulém roce“.  

 

Český rybářský svaz v Polance byl založen už v roce 1928 a v letošním roce má členskou 

základnu čítající téměř 376 členů rybářů. Z toho je 311 dospělých, 7 mládeže, 20 žen a 38 

dětí. Nejsou to členové jen z Polanky, ale také i z okolních obcí Klimkovic, Jistebníku, Staré 

Vsi nad Ondřejnicí, Proskovic, či Staré Bělé. Jejich hlavním lovištěm je řeka Odra a přilehlé 

tůně, do kterých se vysazuje násadová ryba. V posledních létech se vrací do řeky a tůní život, 

což se projevuje většími úlovky ryb. V posledních létech se zde například ulovily štiky, 

sumci, kapři a jiné ryby pěkných hmotností. Místní rybáři loví i v jiných lokalitách, kde mají 

šanci chytit něco většího a především se pobavit. V poslední době místní rybáře trápí někteří 

predátoři, kteří se v polanském revíru rozmnožili, např. bobři, kormoráni a vydry. V příštím 

roce oslaví místní rybáři 90. let založení spolku. Jestli vše půjde podle jejich předpokladů, tak 

by se konečně po dlouhé době mohly opět uskutečnit tradiční rybářské závody. Vedení tohoto 

spolku se nezměnilo a tak stále vykonává funkci předsedy spolku Milan Šuléř, jednatelem je 

Jaromír Turoň a hospodářem Jaroslav Vavroš. 

 

Základní kynologická organizace v Polance měla pod vedením předsedy spolku Miroslava 

Kotáska v tomto roce 23 členů, více či méně pravidelně navštěvujících výcvikový prostor. 

Většina těchto členů však navštěvuje cvičák za účelem příjemné procházky, uvolnění pejska 

mezi ostatními psi a hlavně upevnění ovladatelnosti svého psa v běžném životě. Momentálně 

není v řadách členů nikdo, kdo by se věnoval cíleně a systematicky sportovnímu výcviku psů. 

Většinou je to kvůli pracovní časové vytíženosti, která je v dnešní době rozložená do celého 

dne. Z návštěvníků cvičáku je poznat, že si přijdou hlavně se svým psem odpočinout a na 

chvíli se zastavit. Přes to se místním kynologům podařilo uspořádat zkoušky základní 

ovladatelnosti, na které se členové připravovali svědomitě a většinou uspěli. O náročnější 

stupeň zkoušek členové neusilují a proto jejich uspořádání v nejbližší době výbor neplánuje.   

 

Polanští modeláři začali na jaře modelářskou sezónu 2017 brigádou. Upravila se jak 

příjezdová cesta k letišti, tak i samotná plocha. Na začátku léta opět tento spolek uspořádal 

dvě soutěže a to jednu národní, a jednu soutěž mezinárodní kategorie. V národní kategorii 

dálkově ovládaných kluzáků s elektrickým motorem a výškoměrem zaznamenali největší 

úspěch členové Petr Slezák, František Odehnal a Radim Barč. V mezinárodní soutěži dálkově 

ovládaných termických větroňů s elektropohonem zatím naši modeláři sbírají zkušenosti. Na 

Mistrovství ČR v Nové Pace získal Petr Slezák druhé a Radim Barč třetí místo!  

Letošní nepřízeň počasí zabránila uspořádání modelářského setkání s kolegy z okolních obcí a 

představení modelařiny veřejnosti. Klub modelářů se v tomto roce rozrostl o několik nových 

členů na celkový počet 22, nicméně nejmladší generace stále ve spolku chybí. Věkové rozpětí 

členů klubu se pohybuje v rozmezí 30 až 78 let. 
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Hudební skupina Paradox z Polanky je stále aktivní a hraje ve stejném složení jako 

v minulém roce: Jiří Kubica - zpěv, Josef David - zpěv, Martin Ulmann - klávesové nástroje a 

zpěv, Eva Ulmannová - basová kytara a zpěv, Martin Lubojacký - bicí nástroje, Ondřej 

Peterek - sólová kytara. V roce 2017 odehrála skupina celkem šest plesů, z toho tři v Polance 

(Školní ples, Vinařský ples a Obecní ples), Ples SRPŠ v Horních Datyních, Hasičský ples ve 

Václavovicích a Hasičský ples v Brušperku. Dále odehráli večírek na konferenci v hotelu 

Clarion v Ostravě, dvě firemní akce (pro Mlékárny Kunín v Garage Clubu v Martinově a pro 

Baumann Springs v Pass Hotelu Zebrzydowice v Polsku), jednu svatbu na zámku 

v Chalupkách v Polsku a rovněž hráli na dvou soukromých akcích. Kapela hraje na rozdíl od 

většiny současných kapel skutečně živě (bez nahraných hudebních podkladů) písně různých 

žánrů k poslechu a tanci, který uspokojí skoro každého posluchače. 

 

Sboru dobrovolných hasičů klesla v tomto roce členská základna na 77 členů. Nově zvolený 

výbor pracoval v tomto složení: starosta a velitel-Ondřej Cága, náměstek starosty-Stanislav 

Výtisk, jednatel-Milan Cindler, hospodář-Dagmar Janoušková, vedoucí mladých hasičů a 

kronikář-Lucie Holéczyová, kulturní referent-Dalibor Kotala, referent prevence-Jan Švoch, 

organizační referent-Jaroslav Planka, referentka žen-Kristýna Lukačiková a člen výboru- 

Libor Antes. Členové výboru se pravidelně scházeli 1x měsíčně a snažili se po celý rok 

organizovat akce jak pro členy SDH, tak i pro obyvatele obce. Hned ze začátku roku, kdy 

zamrznul zámecký rybník pod kostelem, muži z výjezdové jednotky uklidili sníh z ledu, 

osvětlili plochu rybníku a vytvořili večerní bruslení pod širým nebem i s občerstvením. Dne 

25. února se konal tradiční celodenní zájezd na Pustevny. V předvečer 1. května se sbor 

zúčastnil s hasičskou technikou akce „Pálení čarodějnic“. Zde naši mladí hasiči předvedli 

požární útok od zásahového vozidla. Družební setkání s členy výboru sboru DHZ Zliechov se 

konalo 27. května v prostorách hasičské zbrojnice a hlavním důležitým bodem bylo vytyčení 

další spolupráce mezi sbory a hlavně seznámení s novými členy, neboť i ve Zliechově volili 

nový výbor. O večerní zábavu se postaral sbor s akcí smažení vaječiny, která byla pro 

všechny členy sboru. Dne 16. července se 4 členové výboru vydali do Valašské Polanky, kde 

probíhaly oslavy 110. let od založení sboru. Po malém občerstvení se delegáti odebrali do 

kostela Sv. Jana Křtitele, kde probíhala Mše Svatá. Po mši byla na programu hlavní část 

oslav, a to slavnostní valná hromada. Odpolední program patřil oslavám a bohatému 

programu. Naše delegace se díky dobré zábavě vracela v pozdních večerních hodinách. Dne 

23. července provedli naši členové ukázku techniky a prodej občerstvení na Polanecké pouti. 
Dne 27. července sbor uspořádal „Den s hasiči“ v areálu Dělnického domu. K vidění zde byla 

hasičská technika, ukázky mladých hasičů a proběhla i menší soutěž v požárním útoku s 

vodou. Dne 12. srpna se 9 členů výboru zúčastnilo soutěže v požárním sportu v družební obci 

Zliechov, kde také soutěžili a docílili 5. místa. Po této akci se seznámili s obcí Zliechov. Dne 

28. srpna proběhla po delší době hasičská soutěž mužů a žen na fotbalovém hřišti, které se 

zúčastnilo celkem 16 družstev. Soutěžní družstvo mužů z našeho sboru skončilo na 7. místě.  

První sobotu v září pořádal sbor celodenní zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. 

V rámci výletu proběhla exkurze hasičského sboru v Rýmařově a také v pivovaru Zlosyn ve 

Velkých Losinách. Po prohlídce elektrárny byla na programu ještě prohlídka lázní Jeseník. 

Dne 9. září se sbor prezentoval v areálu Dělnického domu při příležitosti Den obce. Dne 4. 

listopadu proběhl Hasičský večírek s večeří a bohatou tombolou pro členy sboru jejich hosty 

v jídelně Dělnického domu. Od léta totiž probíhaly na hasičské zbrojnici brigády kvůli 

vyklizení, aby mohla začít plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice, která se na půl roku 

oddálila z důvodu úpravy financování. Koncem roku se náš výbor začal připravovat na oslavy 

125. výročí založení dobrovolného sboru v Polance.   
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Mladí hasiči se během roku zúčastnili ligy mládeže, Ostravských šedesátek. Scházeli se 

pravidelně 1x týdně, oslavili dětský den a o letních prázdninách jeli na 3denní tábor do 

Budišova nad Budišovkou. Skoro na konci roku oslavili mladí hasiči úspěšný rok diskotékou 

v maskách na téma Halloween.  

Na úseku prevence bylo odpracováno 186 hodin při asistenčních hlídkách při konání 

kulturních a společenských akcích. Byly také aktuálně obměňovány naše dvě vývěsní skříňky 

na hasičské zbrojnici a u kina. 

 

Zásahová jednotka hasičů v Polance měla na začátku roku 15 registrovaných členů. Jednotka 

se v roce 2017 sešla 16x na odborné přípravě v hasičské zbrojnici. Jednotka disponuje 

cisternovým vozidlem Tatra CAS 30-T815 a dopravním automobilem Mercedes-Benz 

Sprinter DA 15.  

V tomto roce zasahovala jednotka SDH Polanka u těchto událostí: 

20.01. Technická pomoc, transport pacienta do sanitky ul. Za Podjezdem 1026/9 

22.02. Požár sazí v komíně ul. U Rybníčku 23/35 

02.03. Technická pomoc, ohrožující větve z borovice, ul. U Rybníčku 19/27 

03.03. Požár střešní konstrukce, Klimkovice, ul. Zámecká 79 

28.04.-29.04. Ostatní pomoc, povodně  

V souvislosti s povodněmi jednotka zasahovala celkem 2 krát u čerpání sklepů a to na 

ulici Ostravská v místní části Janová. 

29.04.  Požár bytového domu, ul. Heleny Salichové 1056/18 

18.06. Požár suché trávy, ul. Ostravská, Janová 

04.07. Požár garáže, Klimkovice, ul. Lagnovská 492 

03.08. Technická pomoc, nalomený strom, ul. Gregora Tajovského 934/13 

10.08. Technická pomoc, nalomené větve stromu, ul. Nábřežní 48/4 

10.08. Technická pomoc, spadlý strom, Klimkovice, ul. U Zahrádek  

25.08. Požár seníku, Janovice – Olbramice 

02.10. Požár komunálního odpadu, ul. Janovská 

30.10. Technická pomoc, spadlý strom, cyklostezka směr Jistebník 

30.10.  Technická pomoc, spadlý strom, Jistebník 

24.11.  Únik ropných produktů, ropná skvrna na hladině potoka Polančice, ul. 1. května 

  

Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance byli hasiči celý rok připraveni řešit i události mimo 

zásahové činnosti, kterých bylo celkem 15. Tato činnost je hlášená na krajské operační 

středisko jako mimo zásahová činnost. Byly to tyto akce: 

15.04. Kácení tří stromů u Lázeňského domu na ul. 1. května 863 

15.04. Kácení stromu na ul. 1. května 157A 

04.05. Čištění koryta a splavu na Polančici 

07.06. Likvidace spadlého stromu U Olší 1496/9 

10.06. Asistence u kulturní akce při dětském dnu v areálu Dělnického domu 

10.06. Asistence u kulturní akce při dětském dnu v areálu lázní na Hýlově 

23.06. Odstranění stromu z koryta potoku Mlýnka ul. 1. května 

28.07. Likvidace bodavého hmyzu ul. K Vydralinám 705/2 

31.07. Likvidace bodavého hmyzu ul. Malá 731/7 

06.08. Likvidace bodavého hmyzu ul. Gregora Tajovského 390/15 

08.08. Likvidace bodavého hmyzu ul. Heleny Malířové 595/17 

15.08. Likvidace bodavého hmyzu v zábradlí pěšího mostu přes Polančici 

09.09. Asistence při kulturní akce při Dni obce v areálu Dělnického domu 

28.10. Odstranění spadlého stromu přes komunikaci na cyklostezce ve směru na Přemyšov 

25.11. Kácení vánočního stromu, ul. 1. května 269/49 
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V měsíci listopadu se čtyři členové výjezdové jednotky zúčastnili soutěže Ostravská rallye.  

Dne 14. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při 

lampiónovém průvodu v Polance. Dne 25. listopadu provedla jednotka společně se 

zaměstnanci dopravní firmy pana Radima Sýkory pokácení, transport a ustavení vánočního 

stromu v areálu Dělnického domu.  

 

Svaz tělesně postižených (STP) v naší obci působí již 25 let spolu s klubem SPCCH (Svaz 

postižených civilizačními chorobami). V roce 2017 měl 30 členů. Schází se celá léta každou 

první středu v měsíci odpoledne ve školní jídelně naší základní školy.  

Jaké akce probíhaly v roce 2017, tak to nám sdělila místopředsedkyně svazu paní Marta 

Hrachová. „Po zahájení schůzek se blahopřeje jubilantům, kterým jsou předány kytičky. 

V lednu jsme měli povánoční posezení při svíčkách a cukroví. Koncem ledna využilo 10 

našich členů týdenní pobyt v lázních Slatinice. V únoru jsme měli  slavnostnější program – 

tombolu, do které každý člen přinesl dárek. V březnu se konala výroční schůze, platily se 

příspěvky, členové si mohli vybrat z rekondicí na 1. pololetí, v dubnu, kdy je již jarní počasí, 

jsme navštívili restauraci Na Roli v Ostravě - Třebovicích, kde jsme si popovídali u kávy a 

zákusku. Někteří se prošli parkem, který obklopuje tuto restauraci. V květnu již po několikáté 

nás čekal kulturní program ke Dni matek, který nám připravily žákyně zdejší základní školy – 

pásmo písní a tanců za vedení paní učitelky Pavly Hranické. V červnu se smažila vaječina, 

kterou nám připravily naše školní kuchařky. Po prázdninách jsme se sešli, abychom se 

seznámili s programem zájezdu, který se uskutečnil následující týden 14. září. Navštívili jsme 

zámek ve Slezských Rudolticích, kterému se přezdívá Slezské Versailles. Provázel nás 

kastelán, který nám představil zámek opravdu fundovaně a zajímavě. Poté jsme navštívili 

poutní chrám na Cvilíně a zájezd jsme zakončili v Krnově, kde jsme navštívili synagogu, 

jednu z mála, kterou Němci za okupace nevypálili a nesrovnali se zemí. Prohlídkou nás 

provázel mladý průvodce, který nám i zazpíval židovskou píseň. V říjnu jsme absolvovali 

procházku, kterou jsme zakončili v restauraci Na Verdunu. V listopadu nás naše členka - 

zdravotnice Marie Krejčí seznámila ve své přednášce s „Právní způsobilostí pacientů“. Na 

naší poslední, prosincové schůzce jsme se rozloučili s rokem 2017 mikulášskou nadílkou a 

tombolou. 

Během tohoto roku měli členové klubu možnost navštěvovat divadelní představení a chodit 

plavat do lázní v Klimkovicích. Někteří členové se zúčastnili týdenních rekondičních 

ozdravných pobytů s lékařským dozorem. Klub stále pracuje na rozšíření členské základny, 

která se zmenšila téměř na polovinu původního počtu členů. Získali jsme pouze jednu členku, 

bývalou učitelku základní školy“, dodala na závěr paní Hrachová.   

V roce 2017 pracoval výbor STP a SPCCH v tomto složení: předsedkyně Libuše 

Grossmannová, místopředsedkyně Marta Hrachová, hospodář Sylva Šebestová, členky výboru 

Ludmila Bílá, Emilie Návratová, Bedřiška Vlčková a Iveta Lysková. V revizní komise 

pracovaly Anna Holubová, Drahomíra Rohovská a Anděla Waleczková. 

 

Rok 2017 zahájila místní Základní organizace Českého svazu chovatelů již v únoru 

Společenským večírkem společně se spolkem zahrádkářů, který se velice vydařil. V březnu 

spolek na Výroční členské schůzi zhodnotil činnost za rok 2016 a stanovil si cíle na příští rok. 

Na této schůzi požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce předsedy ZO Václav 

Urbánek a do této funkce byl schválen Ladislav Sladký. 

V dubnu a říjnu proběhlo stolní hodnocení králíků s prodejem a setkání chovatelů z blízkého 

okolí s předáváním zkušeností. Nejvýznamnější akcí chovatelů je Krmášová výstava králíků, 

holubů a drůbeže a současně Okresní výstava mláďat králíků, která se uskutečnila v červenci 

za účastí 39 vystavovatelů. Bylo vystaveno 159 králíků, 50 holubů a 21 voliér drůbeže. Místní 

ZO obsadila první místo v Okresní soutěží mláďat králíků. Memoriál Ervína Wojnara získal 
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pan Andla a Memoriál Radomíra Urbaníka získala Tereza Sýkorova, dále bylo uděleno 26 

čestných cen a pohárů na nejlépe hodnocená zvířata.  

Naši chovatelé Sýkora, Andla, Sladký, Foltýsová a Sýkorová se taktéž účastnili dalších výstav 

v rámci České republiky v Lysé nad Labem, Přerově, Holicích, Týništi nad Orlicí a místních 

v okolí Ostravy.  

V měsíci říjnu se uskutečnila Okresní výstava drobného zvířectva v Krásném Poli, kterou 

obeslali členové Andla, Sladký, Sýkora, Švancara, Vysocký, Neuwirth a mladá chovatelka 

Tereza Sýkorová, kteří vyhráli okresní soutěž v odborností králíků a odborností drůbeže. Na 

pátém místě skončili v odborností holubů. Celkově tato sestava členů obsadila 3. místo 

v rámci okresu Ostrava. 

V průběhu roku museli chovatelé po silném větru provést celkovou výměnu krytiny na střeše 

klubovny a částečnou výměnu oplocení chovatelského areálu. 

Spolek taktéž úzce spolupracuje s chovateli z Klimkovic, Staré Bělé, Jistebníku a Krásného 

Pole. Členská základna měla v roce 2017 25 členů, z toho dva mladé chovatelé. Složení 

výboru bylo následující: předseda-Ladislav Sladký, místopředseda-Ing. Miloš Sýkora, 

jednatel a registrátor-Václav Andla, hospodář-Milan Polášek, vedoucí odbornosti králíků-Jiří 

Grepl, vedoucí odbornosti drůbeže-Jarmila Foltýnová, vedoucí odbornosti holubů-Drahomír 

Neuwirth, tetovatel-Ladislav Sladký, předseda kontrolní komise-Ing. Luděk Kopřiva, členové 

kontrolní komise-Martin Sýkora a Lenka Neuvirtová. 

 

Stav členské základny Klubu seniorů (dále jen KS) byl ke dni 1.1. 2017 patnáct členek.  

V průběhu roku se KS rozrostl o 6 nových členek, ke dni 31.12.2017 již KS evidoval 20 

aktivních členek. Členky KS se pravidelně scházely v 14 denních intervalech v malém sále   

U Friedlů. Další údaje z činnosti KS v roce 2017 nám sdělila jednatelka a kronikářka 

polanského KS paní Jana Vavrošová. 

„V únoru náš KS navázal kontakt s Klubem seniorů Polanka n. O.-Janová (dále jen KS 

Janová), a to nejen za účelem případné spolupráce v oblasti akcí, organizovaných naším KS, 

ale i za účelem případného sloučení obou klubů. Tento záměr ale nebyl realizován z důvodu 

nezájmu KS Janová o toto sloučení. Zájezd „Jarní Floria 2017 Kroměříž“, organizovaný 

naším KS, se uskutečnil dne 5. května a byl určen jak pro členky našeho klubu, tak i pro 

zájemce z řad našich spoluobčanů, převážně seniorů, počet účastníků zájezdu byl 47. Za KS 

Janová se zájezdu zúčastnili 2 zájemkyně a 1 zájemce. Převážná většina našich členek KS se 

30.5. zúčastnila jednodenního poznávacího zájezdu pořádaného Místní skupinou Českého 

červeného kříže – do Šternberku a do Paseky u Šternberku - Arboreta Makču Pikču. V 

červnu  jsme ještě stihly návštěvu hostince Verdun s ochutnávkou tvarůžkových specialit. 

Koncem prázdninového období se 8 našich členek, které jsou členkami MS ČČK, zúčastnilo 

týdenního ozdravně-relaxačního pobytu v penzionu Javorník na Slovensku (Makov-

Kopanice), organizovaného MS ČČK a Oblastním spolkem ČČK Ostrava.  

Po prázdninách, v období babího léta byla naše činnost  zaměřena na poznávání krás 

blízkého okolí. První naše turistická vycházka směřovala za poznáním blízkého městského 

obvodu Krásné Pole, druhá byla orientována na krásy Poodří - procházku do Jistebníku a 

zpět. V měsíci listopadu na naší schůzce proběhla již druhá neveřejná prezentace ekologicky 

šetrných výrobků (aviváže, čistící a mycí prostředky, kosmetické a jiné výrobky), 

vyráběných firmou Eurona, s.r.o., Červený Kostelec. Této se zúčastnily i další zájemkyně, 

které nejsou členkami KS. V rámci dlouholeté tradice, založené dřívějším Klubem důchodců, 

jsme v měsíci  listopadu zakoupily pro děti z Dětského domova ze Slezské Ostravy tři 

dárkové peněžní poukázky do Kauflandu, a to z finančních darů našich členek. Poukázky 

byly předány vedení Dětského domova dne 11. prosince. Během roku jsme nezapomínaly ani 

na bývalé členky klubu, které z důvodu vyššího věku a ze zdravotních problémů již náš klub 

nenavštěvují. V listopadu dovršila životního jubilea 90 let bývalá členka našeho klubu p. 
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Karla  Řehulková. Také jsme v průběhu roku oslavily v našem klubu životní jubilea  našich 

členek: p. Juráčková 65 let, p. Wojnarová 75 let, p. Ludvíková a p. Šášková 70 let. 

K radostným chvílím patřila  i naše tombola, kterou si každoročně organizujeme vždy na 

předposlední schůzce klubu v daném roce. K dalším akcím, konaným v roce 2017, mohu 

přičíst i naše účasti na veřejném dění – např. návštěvy místního kina Retrostar, účast na 

vystoupeních místní dechovky, na Dni obce, vystoupení Klimkovických pěnic ve zdejším 

sále Restaurace U Friedlů, účast členek na zahrádkářské výstavě a rozsvícení vánočního 

stromu u Dělnického domu, aktivní účast 2 členek na pořadatelské činnosti výstavy 

zahrádkářů, účast na zájezdech pořádaných jinými spolky, event. organizacemi našeho 

městského obvodu. Výrazně se zlepšila i  propagace  naší činnosti, zejména v Polanském 

zpravodaji. Tak taková byla velmi  stručně „v kostce“ činnost  našeho KS -  místní zájmové 

skupiny. Závěr roku patřil již tradičně k slavnostnímu setkání se zástupci našeho městského 

obvodu, který se konal v přátelské a nádherné atmosféře adventního období“,  uzavřela 

hodnocení činnosti KS za rok 2017  paní Jana Vavrošová.  

 

Činnost jednoty Orla byla během celého roku znovu bohatá na události. Začínali jako vždy 

každým rokem masopustním večírkem v hospůdce u „Machů“. Dále pokračovali tradiční 

výroční schůzi pro změnu v pohostinství „U Frýdlů“, kde hodnotili a radili se jak pokračovat 

v letošním roce. Schůze bývají bez velkých emocí a tak jednota pracovala v tomto roce dle 

schváleného plánu práce.  

Kromě již tradičních akcí by měly být zmíněny některé akce nad běžný plán, protože tyto 

akce přesahují rámec činnosti Orla a stojí za zaznamenání v této kronice naší obce. Jako první 

to byla oprava polanského kostela. Průběh opravy, která pokračovala i v následujícím roce, ji 

všichni členové s velkým zájmem sledovali. Výsledek, byť jen zatím částečný, je vskutku 

pozoruhodný a obdivný. Členové Orla se na této opravě alespoň trochu podíleli. Nebylo to 

sice na vlastní opravě, ale na přidružených pracích, jako je úklid, odvoz stavební suti, krytiny 

a jiných pomocných pracích, které se vyskytly v průběhu oprav. Všichni pomocníci tak byli 

rádi, že tento církevní stánek, vévodící naší obci, dávali společnými silami do stavu, jaký si 

zaslouží. Všem, kteří se podíleli na opravě, finančně jistě nákladné, patří vřelý dík.  

Druhou významnou událostí roku byla zdařilá oslava 40. výročí kněžství polanského rodáka 

pátera Aloise Hurníka v polanském kostele, a to 2. července 2017. Jelikož pan Hurník projevil 

zájem oslavit tuto událost v Polance, nabídla naše orelská jednota pomoc při organizaci a 

průběhu celé události. Za zmínku snad ještě stojí to, že páter Hurník je kněz-řeholník-salezián 

Dona Bosca, (práce s mládeží). V šedesátých letech se věnoval skautu v Polance. Po roce 

1989 se stal příznivcem naší orelské jednoty. Jeho zásluhou byl nalezen orelský prapor  

v rodném domě rodiny Hurníků. Celá událost zahrnující mši svatou za účasti přátel kněží, 

mimo jiné kněze a ředitele ostravské televize NOE a kněží bratranců Václava a Jana Hurníků,  

dále pak polanských skautů, orlů, početné rodiny, známých a ostatních farníků. Po výše 

uvedené oficiální části došlo u kostela k neformálnímu setkání jubilanta s přáteli a známými, 

které se protáhlo dlouho do odpoledních hodin. Setkání i s malým občerstvením bylo velice 

příjemné a pěkné. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou i během samotného 

setkání, jednak rodině, orelskému spolku, skautům a ostatním farníkům. 

V závěru prázdnin se uskutečnila další akce jednoty, a to sportovně zábavné odpoledne 

s účastí cca 20 členů a příznivců. Program byl velice pestrý a veselý a skládal se se sportovní 

střelbou ze vzduchovky, házením šipek, pétanque, atd. Pro zájemce o vyjížďku na kolech 

začal tento program již brzy odpoledne. 

Dalšími akcemi jednoty byla účast na turnaji v kuželkách v Lichnově, Župní pouť ve Frýdku-

Místku a Horova pouť ve Štramberku, smažení vaječiny s oslavou Dne matek a Putování 

Poodřím. Dne 20. srpna pořádala jednota autobusový zájezd na Svatý Hostýn. Poslední akcí 

v tomto roce byla prosincová mikulášská nadílka spojená s doprovodným programem. 
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Pod polanské středisko Junáka – českého skauta spadá i 16. oddíl z Polanky, 43. oddíl Bílí 

Hadi ze Studénky, 6. oddíl Jukijové z Petrovic u Karviné a nově také 16. oddíl dospělých 

oldskautů Pozdní sběr. Od září 2017 se změnila struktura družin polanského oddílu dětí a 

došlo k založení nejmladší věkové kategorie Benjamínů (děti od čtyř let po prvňáky – družina 

Tarbíků). Děti od druhé třídy se dělí na chlapce (družina Vlků) a dívky (družina Myšek). 

Nejstarší družina (Lamy) zůstala smíšená. V Polance tedy fungují čtyři družiny, ve kterých je 

25 dětí a 9 dospělých. O pololetních prázdninách skauti vyrazili do Velkých Karlovic na 

tradiční zimní expedici Adovaraz, v dubnu vyšli na Ivančenu uctít památku padlých. Místní 

skauti se podíleli i na pořádání dětského dne a zábavného odpoledne pro děti v naší obci. Na 

přelomu července a srpna se konal letní tábor v Údolí sýčků u Paseky, kde si děti vyzkoušely 

stavbu středověkého města. Na podzim pozvali skauti veřejnost v rámci skautských dní na 

Skautské odpoledne na Dělňák, kde proběhly nejrůznější soutěže a společná hra, společně se 

také sešli na Drakiádě na Lukách u Honcule. Vydali se hledat studánky směrem na Přemyšov 

a podnikli výpravu do Frýdku-Místku. Členové družiny Lam se účastnili nejrůznějších akcí 

ostravských roverů a rangers. V prosinci vyrazili na Mikulášský bazén a před Štědrým dnem 

roznášeli do domácností Polančanů a na ostravské i krajské úřady Betlémské světlo. Tento 

program byl doplněn každotýdenními schůzkami, které si kladou za cíl rozvíjet v dětech a v 

mládeži od 4 do 15 let kladný vztah k přírodě, vést je k úctě k lidem, pracovitosti, slušnosti a 

schopnosti rozvíjet sebe sama. Schůzky v klubovně u Dělnického domu byly vyplněny 

zajímavým a pestrým programem např. sport a hry, trénování skautských dovedností 

(uzlování, šifrování, vázané stavby), rukodělné činnosti, apod. Pozadu nezůstávají ani další 

vědomosti jako je znalost státní hymny, základů české historie a samozřejmě znalosti přírody. 

Není zapomínáno ani na využívání moderních technologií, jako je práce s počítači, focení 

digitálním fotoaparátem nebo orientace dle GPS navigace.  

 

14. TĚLOVÝCHOVA A SPORT      

 

V Dělnické tělovýchovné jednotě došlo v roce 2017 k docela výrazným změnám. Oddíly 

házené a volejbalu požádaly k 31. prosinci 2017 o ukončení členství v DTJ. Tím pádem 

zůstávají členy DTJ jenom cvičenky a cvičenci ASPV, jehož předsedkyní nadále zůstává paní 

ing. Ivana Olšáková. 

 

Rovněž v roce 2017 realizoval SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. své sportovní aktivity 

ve sportovní hale a na dalších sportovištích v Polance. V uvedeném období bylo do soutěžní 

činnosti začleněno sedm družstev od minižáků až po družstvo mužů. K 31.12. 2017 bylo 

v klubu registrováno 158 členů a jejich činnost řídil sedmičlenný výbor. Předsedou byl 

Jaromír Friedel, místopředsedou Petr Foltýn, sportovní přípravu vedlo 11 trenérů a osm 

rozhodčích. Tréninky probíhaly třikrát týdně. Mládežnická družstva se zúčastnila dvou 

přípravných kempů na Ostravici (leden) a na Hadince (srpen). Družstva mužů, mladších a 

starších dorostenců hrála druhou ligu a žákovská družstva hrála krajské soutěže.  

V rámci mimosoutěžní činností byl zorganizován v první květnový den na hřišti u Dělnického 

domu tradiční generační házenkářský turnaj a v měsíci červnu se pak konal již 23. ročník 

mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka CUP, kterému předcházelo 

každoroční finále ostravské školní ligy v miniházené. Tohoto 23. ročníku se zúčastnilo na 60 

družstev z České republiky a Slovenska. Turnaj se uskutečnil převážně ve dvou areálech, a to 

u Dělnického domu a na fotbalovém hřišti. Sportovní hala hostila až nedělní finálová utkání. 

V areálu Dělnického domu se odehrály zápasy na dvou hřištích. Celkově se odehrálo cca 200 

zápasů, akce se zúčastnilo na 940 účastníků, do pořadatelské činnosti se zapojilo přes 50 

pořadatelů. Mládežnická družstva se zúčastnila několika přípravných turnajů, například Praga 
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CUPu, a dále turnajů v Pezinku, Ivančicích, Rožnově a Zlíně. V mimosportovní činnosti 

házenkáři uspořádali tradiční ples pod názvem Pochování basy. 

 

Oddíl volejbalu VK Polanka nad Odrou, z.s. v sezóně 2017 prošel velkou změnou. Vzhledem 

k nepříznivým okolnostem jsme bohužel museli ukončit dlouholetou tradici mužského 

volejbalového družstva A. Někteří z dnes už bývalých členů posilnily tým Volejbalu 

Ostrava B či Univerzitního sportovního klubu Slávie Ostravská univerzita. Ne všichni se ale 

odhodlali vstoupit na „cizí půdu“ a raději věrně přešli do nyní jediného mužského 

volejbalového týmu v Polance, tedy do družstva mužů B hrající městský přebor. Polanský 

oddíl volejbalu je teď zaměřen převážně na ženský volejbal. 

V letošním roce byla družstva juniorek, starších žaček a žen A přihlášena do krajských 

přeborů odpovídajích kategorií a družstva žen B a mužů B do přeborů městských. Mladší 

žačky si, jako už tradičně, zahrají barevný volejbal trojic a nejmladší družstvo našeho oddílu, 

jímž je volejbalová přípravka, se seznamuje se základy tohoto sportu a učí se volejbalové 

všestrannosti. 

Během roku oddíl uspořádal několik turnajů, mezi nimiž byl Turnaj generací a Rodinný turnaj 

tříčlenných družstev, které se odehrály v letních měsících. V zimě, na samém závěru roku, se 

pak konal Mikulášský turnaj žaček či Vánoční turnaj pro stávající i bývalé členy oddílu. 

Současné vedení klubu pracuje ve složení Ing. Jiří Malík (předseda), Zdeňka 

Siročáková (místopředseda a sekretář), Petr Kučinský (hospodář), Jiří Gramel a Jiří Dluhoš 

ml. Řádný chod oddílu zajišťuje vedení ve spolupráci s trenéry, se kterými se schází každé 

pondělí v měsíci ve sportovní hale. Současná členská základna oddílu je 132 členů, z toho je 

78 členů dospělých a 54 členů tvoří mládež do 18 let. 

   

V roce 2017 měl oddíl ASPV (Asociace Sport pro všechny) 40 členů. Pravidelně jednou 

týdně cvičili členové v sále Dělnického domu. Scházelo se jich v průměru 27. Cvičitelkou 

byla i letos Ludmila Ulmanová a v případě její nepřítomnosti Bohuslava Sojková. V tomto 

roce i nadále vykonávala funkci předsedkyně ASPV Ivana Olšáková a její zástupkyní byla 

předsedkyně Dělnické tělocvičné jednoty, z. s., Polanka nad Odrou Renata Mutinová.   

Kromě pravidelného cvičení se v průběhu roku členové, případně jejich rodinní příslušníci,  

zúčastňovali i dalších společných akcí. Asi 17 členů si i letos zahrálo v lednu bowling na dvou 

drahách v Porubě, o velikonocích se nás 12 sešlo na velikonoční vycházce do lázní na Hýlově 

a zpět lesoparkem podél řeky Polančice. Začátkem června jsme již tradičně smažili vaječinu v 

krásném prostředí bývalého Klapuchového mlýna, kde se nás sešlo 29. Cvičení jsme před 

prázdninami ukončili přátelským posezením u Dělnického domu. V průběhu prázdnin jsme se 

setkávali vždy ve středu před Dělnickým domem. Jen několik zdatnějších se vydalo na kolech 

do okolí Jistebníku, na Verdun, do Výškovic, k Dluhošům nebo do pizzerie na Zámecké. 

Ostatní na předem určená místa dojeli hromadnou dopravou. Dále byl zorganizován podzimní 

turistický zájezd do Vyšních Lhot, odkud jsme vystoupali na Malou Prašivou a zpět sešli na 

Kohutku. Autobus byl zaplněný účastníky zájezdu i přesto, že celý den bez přestání pršelo, 

nálada však panovala veselá a špatné počasí ji ani na chvíli nepokazilo. Určitě tomu přispěla i 

plánovaná exkurze do pivovaru Kohut s ochutnávkou piva. 

Naši členové se zúčastnili i akcí, které organizovaly jiné spolky: TJ Sokol – Pochod krajem 

sněženek, Zahrádkáři – zájezd do Kravař, Klub důchodců – zájezd do Kroměříže, ČČK – 

zájezd do Šternberku i týdenní pobyt v penzionu na Javorníku. Ve skupinkách jsme navštívili 

Koblov a Landek, Beskydy Frenštát p. R., Ráztoku, Maral, Kunčice p. O. 

První cvičení po prázdninách jsme si zpestřili cvičením v kloboucích a podobných 

pokrývkách hlavy, a v prosinci jsme cvičili s čertem. Tradičně jsme byli přítomni výlovu 

rybníka Bezruč v Jistebníku. Někteří pěšky, někteří přijeli z Polanky vlakem.  
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Na výroční schůzi 13. 12. se nás v Dělnickém domě sešlo 32. Po ní se konalo mikulášské 

posezení s občerstvením, které jsme si přinesli z domova. „Kalendářní rok byl zakončen 

dvěma akcemi, a to předsilvestrovským pochodem do Starých Výškovic (30 členů) a krátkým 

silvestrovským posezením v hospůdce U Cibulky v počtu 13 členů,“ poznamenala 

předsedkyně ASPV paní Ivana Olšáková. 

Činnost spolku byla rovněž prezentována i na Dni obce 9. 9. 2017 v Dělnickém domě. 

 

V Tělocvičné jednotě Sokol se i tento rok řadí za linii úspěšných předchozích let. Více nám 

popsal starosta TJ Sokol v Polance pan Hynek Kozub. „Jsme rádi (my sestry a bratři ze 

sokola) za pohled na každé dítě, dorostence, ženu, seniora či kojence, kteří si přijdou užít 

všech různých aktivit do našeho areálu sokola nebo na akce jím pořádané. Rok 2017 jsme si 

užili pracovně i zábavně. Rozšířili jsme aktivity a rozšířila a vyměnila se i členská základna – 

dětí přibylo, naši aktivní senioři si více odpočívají a užívají si vnoučat. Výbor aktivně spojuje 

i nadále své síly s Klubem rodičů a Hokejovým klubem při pořádání velkých akcí (Sousedský 

ples Jiřího Šlachty, Pálení čarodějnic, Den sousedů, Sportovní den). Podařilo se i angažovat 

nového trenéra moderního tance Patrika Ulmana, mistra republiky ve Street Dance. Vedení 

mladších tanečnic převzaly slečny odchované v sokolovně Ivou Petruželovou. Mažoretky 

pracovaly na svých skladbách pod vedením dnes již plnoleté Adriany Bujnochové, dcery 

dlouholeté cvičitelky a zároveň maminky Kateřiny Bujnochové. Tenis již dělíme v sokole na 

stolní a jen tenis. Jsme moc rádi, že děti zkouší i velký tenis, zatím pouze v amatérské podobě 

na našem tenisovém kurtu. V malém sále sokolovny, v Salonu u Viery, realizuje sestra Jana 

Honová pravidelná setkání a přátelská posezení v přívětivé atmosféře s tématy ze života.  

Florbalový tým se posílil především o mladé naděje, který stále trénuje jen v malé školní 

tělocvičně, ale týmy ve třech věkových kategoriích bojují jako sokoli. Na asfaltové ploše v 

areálu TJ si zlepšují kondici amatérští hráči hokejbalu. Současná doba vyžaduje umožnit 

lidem nahlédnout do našich aktivit, a tak se ve světě prezentujeme na webových stránkách  

www.sokol-polanka.cz. Dokladem toho, že naše práce je úspěšná a hmatatelná je fakt, že se 

nám daří získávat dlouhodobě finance na chod sokola od naší obce. V tomto roce k areálu TJ 

vybudovala obec novou komunikaci i s parkovacími místy, ale i za pomoci také města 

Ostravy, Ministerstva školství a nadace OKD „Srdcovka“, kteří nás podporují. Díky dotacím 

se nám podařilo vyměnit plynový kotel za nový, stará okna v malém sále, na záchodcích a na 

chodbě za plastová. Rovněž jsme si zrekonstruovali i pisoáry. Nápady pro nový rok 2018 

nechybí, těšíme se …“ uzavřel hodnocení činnosti TJ Sokol pan Hynek Kozub.   

 

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s. byl založený v roce 1931 a od roku 1982 se 

usídlil v areálu u Základní školy Heleny Salichové. Budova fotbalového klubu neustále 

prochází rekonstrukcí a úpravami jak šaten, sociálního zázemí, tak i společných prostorů. 

V letošním roce byla dokončena druhá etapa rekonstrukce vnější části budovy včetně 

zateplení a výměny oken. Momentálně má klub 8 mužstev z toho je 5 mládežnických. 

Celkově má pak spolek 189 členů. Činnost spolku řídí předseda Bc. Radovan Řehulka, 

místopředseda  Bc. Jakub Kaluža, sekretář klubu Ing. Martin Repka a další čtyři členové -  

Bc. Leona Kalužová, Jiří Langer, Gabriela Bochňáková a Filip Talián. Výkladní skříní 

každého klubu by mělo být mužstvo mužů, a to hraje Moravskoslezský krajský přebor již od 

sezóny 2011/2012. V aktuální sezóně 2017/2018 se po podzimu nachází mužstvo mužů na 8. 

místě s 25 body. Nejlepším střelcem podzimní části je s 9 přesnými zásahy Jakub Ševčík, 

kterému sekunduje 6 brankami Patrik Miko. Družstvo „B“ mužů pracuje pod taktovkou 

trenéra Tomáše Sysaly a hraje Městský přebor. Momentálně se pak nachází na 10. místě s 13 

body. Od sezóny 2015/2016 pak přibylo i mužstvo veteránů, o které se stará bývalý trenér 

polanských „A“ mužů Ing. David Valenčin. Veteráni po zisku titulu v minulé sezóně, vedou 

http://www.sokol-polanka.cz.i/
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tabulku i v tomto roce po podzimu s 21 body a náskokem 6 bodů. Dorost je pod taktovkou 

trenéra Sysaly po podzimu na 5. místě s 25 body. 

Mladší žáky hrající Krajský přebor, pak trénují Bc. Jiří Lavický a Daniel Mihalečko. Mužstvo 

starší přípravky připravují trenéři Martin Skurka, Ondřej Bielnik a Filip Kristofory. O mladší 

přípravku se starají Bc. Jakub Kaluža a asistenti Filip Kristofory a Dominik Šindler. 

Nejmladší polanský „potěr“, tým předpřípravky, pak mají na starosti Radek Palička a Bc. 

Jakub Kaluža. Během roku jsou pořádány již od nejmenších kategorií množství turnajů, jak 

venkovních, tak halových. Za zmínku stojí především Bonatrans Cup (dříve Heller Cup). Je to 

tradiční turnaj pořádaný v červnu, který v příštím roce dosáhne již jubilejního 10. ročníku. Na 

několika hřištích pak občané Polanky mohou zhlédnout až 250 fotbalistů různých kategorií a 

tak se tento turnaj řadí k největším v našem kraji. Pro nejmladší hráče pořádá místní klub 

soustředění, které se v srpnu konalo ve Veřovicích. 

Fotbalový klub také každoročně připravuje společenský ples v Dělnickém domě a další akce, 

které se většinou konají v areálu fotbalového hřiště. 

 

Tým hokejového klubu HC Polanka se v roce 2017, respektive v sezóně 2016/2017, dostal 

opět na „bednu" a skončil na 3. místě ostravské Nezávislé hokejové ligy. Klub opět 

organizoval Beach volejbalový turnaj v areálu Dělnického domu, který navázal na předchozí 

ročník. I když počasí vůbec pořadatelům nepřálo, byl turnaj hodnocen jako velmi úspěšný. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo všech 20 přihlášených týmu, takže opět zápolilo okolo 70 

sportovců, kteří i přes občasný déšť, velmi srdnatě bojovali. Bohužel se místním hokejistům 

nepodařilo zorganizovat hokejový turnaj na rybníku v Polance, jelikož nebyly v zimě vhodné 

teplotní podmínky. Nicméně klub se zúčastnil rybníkového turnaje v Klimkovicích a skončil 

na 6. místě z 20 týmů. Jako už tradičně hokejisti pomáhali Klubu rodičů a přátel školy s 

pořádáním akcí pro děti. Velmi se vydařila stezka odvahy a Maškarní ples. Na konci roku 

2017 se vedení týmu hokejistů dohodlo se starostou obce o tom, že převezme bufet ve 

sportovní hale v Polance. Na bázi klubové brigády by zajištění provozu tohoto bufetu mohlo 

zajistit velmi složité financování sportovních aktivit členů, které jsou v současnosti 

financovány jen z příspěvků členů a dále z pořádaní kulturních akcí, jako např. Hokejový 

ples.  

  

Dělnický dům sloužil široké veřejnosti ke kulturnímu, společenskému i sportovnímu vyžití 

k čemuž slouží i venkovní areál. Jeho součástí jsou dva pískové kurty, dvě hřiště pro volejbal 

a nohejbal, hřiště na tenis, házenou a malou kopanou, to vše na víceúčelovém hřišti s umělým 

povrchem (954 sportovních hodin na venkovních sportovištích).  

Venkovní areál s dětským hřištěm byl hojně využíván malými dětmi s dospělým doprovodem, 

větší děti zde mají asfaltovou plochu, která slouží k výuce dětí jízdy na odrážedlech, 

koloběžkách, kolech, in line bruslích a ostatních jízdních prostředcích v bezpečném prostředí. 

Ke zpříjemnění tráveného času lze využít služeb nekuřácké restaurace s venkovním 

posezením a víkendovým grilováním. Restauraci má v pronájmu pan Michal Božoň.  

Budova venkovních šaten slouží jako zázemí venkovních sportů, skladu sportovního náčiní, 

možnosti poskytnutí občerstvení při větších venkovních akcích. Byl zde pořádán tradiční 

turnaj v mariáši a budova šaten také slouží pro celoroční schůzky místní organizace Skautů. 

Objekt šaten je dosti často pronajímán k uspořádání rodinných oslav a sportovních turnajů                    

(302 provozních hodin). 

V průběhu roku byl areál využíván i k celodenním akcím - generační turnaje v házené a 

volejbalu, rodinný turnaj ve volejbalu a turnaje v malé kopané, nohejbalu, beach volejbalu a 

beach badmintonu, třídenní mezinárodní turnaj dětí a mládeže v házené Polanka Cup, 

Krmášová zábava, Den obce, zázemí pro akci Charitativní běh apod. 
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V samotné budově Dělnického domu veřejnost využívá velký sál s pódiem, vybaveným 

kvalitním ozvučením, malý sál, jídelnu s vybavenou kuchyní, vinárnu a samozřejmě široké 

zázemí se sociálním zařízením včetně sprch a šaten. 

V roce 2017 se uskutečnily v Dělnickém domě mimo jiné tyto akce (470 společenských 

hodin): hudební koncerty Základní umělecké školy v Polance, vánoční jarmark pořádaný 

spolkem zahrádkářů, dále se uskutečnilo 12 společenských plesů, Mikulášská nadílka pro děti, 

firemní školení a večírky, slavnostní a smuteční hostiny, dále probíhaly školní srazy a svatby. 

Dělnický dům je využívám k veřejným i neveřejným jednáním zastupitelstva městského 

obvodu, besed s občany, jednání s větší skupinou obyvatel k specifickým tématům a jiné. 

Polanské spolky mají možnost bezúplatného pronájmu Dělnické domu 1 x ročně k výročním 

schůzím.  

Pro sportovní aktivity je budova Dělnické domu v největší míře využíván každodenně ke hře 

badminton. Dále pak zde celoročně probíhá pravidelné cvičení DTJ ASPV a jóga, cvičení na 

trampolínkách a šachový turnaj „Ostravský koník“ na 40 šachovnicích (1 011 sportovních 

hodin).  

 

Sportovní hala v Polance byla využívána průběžně po celý rok 2017 mimo část 

prázdninového období, kdy probíhala běžná údržba budovy a jejího vybavení. Halu využívala 

hlavně Základní škola Heleny Salichové k výuce tělesné výchovy a při organizování 

sportovních akcí (781 hodin). Odpolední, večerní a víkendové hodiny jsou přednostně 

poskytnuty sportovním organizacím, které mají sídlo v našem městském obvodu a které 

zajišťují výkonnostní sport (házenkáři, volejbalisti a fotbalisti) 1 504 hodin. Zbývající volné 

hodiny pak využívají ostatní zájemci (353 hodin). Hodinová sazba za pronájem je pro 

Polanské sportovní organizace 350,- Kč za hodinu, pro ostatní 600,- Kč/hod. Z významnějších 

akcí se zde konal například mezinárodní turnaj v házené mládeže Polanka Cup, házenkářské 

campy talentované mládeže, Mikulášský turnaj mládeže ve volejbalu, Vánoční volejbalový 

turnaj dospěláků. 

Sportovní hala byla využívána i organizacemi z blízkého okolí jako například Sdružením 

amatérských volejbalistů Ostrava, Městským volejbalovým svazem v Ostravě, házenkářskými 

družstvy Hlučína, Klimkovic a  Sokola Poruba. 

 

15. ZDRAVOTNICTVÍ     

 

Zdravotnická péče je v Polance soustředěná jen do jednoho místa, a to do budovy bývalých 

učitelských bytů na ul. 1. května. Jsou to ordinace praktických lékařů MUDr. Kláry Höferové 

a MUDr. Marty Pískovské a dále ordinace dětské lékařky MUDr. Sylvy Klegové. Ordinační 

hodiny u obou praktických lékařů a dětské lékařky byly zajišťovány pravidelně v celém 

týdnu.  

Od roku 2008 je v naší obci poskytována možnost léčby neplodnosti v rámci specializovaného 

pracoviště Fertimed. Toto centrum dále poskytuje i gynekologickou ambulanci,  

gynekologicko-porodnickou péči, specializovaná vyšetření genetická (i v těhotenství) a malé 

operativní gynekologické výkony. Tyto činnosti jsou provozovány v budově Lázeňského 

domu vedle prodejny Atlas. Ve stejné budově je v provozu i lékárna, která je na dosah 

lékařských ordinací a tím řadě občanů šetří čas i peníze při případné cestě za léky. Lékárna 

má běžný sortiment léků a potravních doplňků. Funguje zde i možnost objednání léků, které 

nejsou aktuálně na skladě a jejich vyzvednutí v rámci dané provozní doby. Lékárnicí je 

druhým rokem Mgr. Ivana Figalová z Polanky. 

V naši obci stále chybí už od roku 2013 zubní lékař, a tak pacienti, kteří měli štěstí si najít 

svého zubního lékaře, musí navštěvovat tohoto specialistu v blízkém okolí.                                        
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Veterinární péči pro občany zajišťuje v obci již několik let MVDr. Rudolf Šetka, který má 

ordinaci 3x za týden v Družstvu vlastníků.  

                                      

16. SOCIÁLNÍ PÉČE, OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI    

 

Od roku 2017 byl úsek sociálních věcí na Úřadě městského obvodu v Polance nad Odrou 

začleněn pod Odbor financí, vnitřních věcí a majetku. Nadále je sociální pracovnicí paní Hana 

Šimůnková. Ta má v sociální oblasti na starosti poradenství, opatrovnictví občanů omezených 

ve svéprávnosti, kdy u jednoho občana vykonává funkci veřejného opatrovníka. U dalších 16 

občanů omezených ve svéprávnosti kontroluje výkon opatrovnictví a zabývá se také řešením 

krizových situací seniorů a zdravotně postižených občanů. 

Dále je vykonávána funkce kurátora pro dospělé, a to u občanů po návratu z výkonu trestu 

odnětí svobody. V loňském roce byli propuštění z výkonu trestu odnětí svobody dva občané 

Polanky nad Odrou. 

Sociální pracovnice také ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a 

provádí kontrolu těchto zvláštních příjemců, co se týče hospodaření s těmito dávkami.  

Dle požadavků a potřeb občanů dojíždějí do Polanky nadále dobrovolné a charitativní 

organizace, které poskytují pomoc přímo v rodinách. V současné době jsou to např. Péče 

srdcem, o.p.s., mobilní hospic Ondrášek,  Agentura Slunce o.p.s., Podané ruce, o.s., Centrum 

pro zdravotně postižené MSK, o.s. a jiné.      

Dále je pracovnice pověřena řešením přestupků. Od 1. července 2017 došlo ke změně 

přestupkového zákona. V tomto roce bylo řešeno celkem 45 přestupků. V největší míře byly 

řešeny přestupky proti majetku, a to celkem 14x a dále to byly přestupky proti občanskému 

soužití v počtu 13x a proti veřejnému pořádku 8x.  Byly také řešeny přestupky dle zákona na 

ochranu zvířat proti týrání.   

Celkem 15 přestupků bylo řešeno s mladistvými, a to hlavně z velké části umístěných ve 

Výchovném ústavu na Janové. 

 

17. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 

   

Život v římskokatolické farnosti v tomto roce probíhal svým ustáleným způsobem. 

Bohoslužby mimo neděli se konaly ve farní kapli. Důvodem byla oprava kostelní věže a 

stavební terén v těsné blízkosti kostela s postaveným lešením na přístupové cestě. Proto se z 

bezpečnostních důvodů farnost nezapojila v letošním roce do ,,Noci kostelů“. Oprava kostelní 

věže probíhala během celého roku 2017. Věž byla pokrytá měděným plechem. Nově se 

tvořily zděné římsy, které byly léty už zničené. Podařilo se získat více prostředků na opravu a 

proto se opravila i omítka na věži – je hladká, v bílošedé barevné kombinaci. Provedla se 

údržba hodin – nátěry, byly vyměněny dřevěné žaluzie v oknech věže. Celkové náklady na 

opravu byly vyčísleny na 4 200 000,- Kč (viz tabulka). Předpokládané dokončení opravy věže 

bude během prvního čtvrtletí roku 2018. 

V roce 2017 byly v kostele sv. Anny uzavřeny dva sňatky a to v měsíci září. V letošním roce 

se rovněž neuskutečnil vánoční koncert. Termín jeho konání se přesunul na začátek ledna 

příštího roku.  

Ve farnosti stále působí kostelní sbor a schola. Duchovním správcem farnosti je i nadále             

Mgr. Zdeněk Pluhař.  

 

Tajemství kostelní věže: 

V průběhu opravy kostelní věže byla demontována i tzv. věžní makovice, jak se odborně 

nazývá kulovitý útvar pod samotným vrcholem věže. Pamatuji si, že jako děti jsme věřili 

historkám, že je v ní ukrytý poklad anebo karetní stoleček a židle pro tajemné hráče. Byl jsem 
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proto velmi zvědavý, co se ve skutečnosti najde. Ukázalo se, že realita je sice jiná než dětské 

představy, ale zdaleka ne nezajímavá. Nalezeny byly více než 100 let staré dokumenty. Tyto 

původně německy psané texty byly přeloženy a s jejich zněním se nyní můžete seznámit i vy.  

List 1 

Na paměť slavnostního osazení a uložení věžní makovice budiž následující stručné stavební 

dějiny tohoto svatostánku do makovice vloženy. Dne 19. července 1892 se po oficiálním 

převzetí staveniště budovateli kostela, staviteli Carlem Kernem a Carlem Blumem z Opavy,  

c. k. inženýrem Leonardem Seehofem v zastoupení vedoucího stavby pana c. k. vrchního 

inženýra Konstantina Komárka a za účasti tehdejšího vrchního úředníka knížete Blüchera 

pana barona Zedtwitze, stejně jako zástupců obce Polanka začalo se stavbou a 26. tohoto 

měsíce slavnostním způsobem položen základní kámen. Při kopání základů se ukázalo, že 

stavební pozemek byl mimo veškeré očekávání natolik špatný, že se muselo přistoupit k 

umělému založení základů. Proto byl založen rošt pilotů a zatlučeno celkem 332 kusů pilotů z 

borového dřeva. S touto pilotáží se začalo 27. srpna a 21. září byla dokončena. V tomtéž roce 

bylo ještě vystavěno zdivo až do výše 3 metrů nad kostelní podlahu a 25. listopadu byly kvůli 

nadcházejícímu chladnému ročnímu období práce zastaveny. Dne 13. března 1893 byly práce 

opět zahájeny a postupovaly tak rychle, že 17. června se mohlo začít se stavbou krovu. 

List 2a 

Dnes 26. září stojí tu kostel až na omítku uvnitř a venkovní omítku věže téměř dokončen. 

Dohledem na stavbu byl pověřen z naší strany náš stavbyvedoucí Max Pokorný ze Šternberka 

na Moravě. Jako zednický polír fungoval Franz Neděla z Kateřinek u Opavy, jako tesařský 

polír Eduard Schrammek z Píště v Prusku. Z živnostníků byli na stavbě zaměstnáni: sochař 

Julius Kellner z Opavy, který se již nedožil dokončení stavby, protože 9. září zemřel, dále 

klempířský mistr Karl Krämer, pokrývačský mistr Albert Blum, zámečnický mistr Benedikt 

Czeike, stolařský mistr Leopold Proksch, mědikovec Jihan Pilschke, pozlacovač Wilhelm 

Mikusch. Neštěstí se na stavbě dosud nestalo a doufáme, že také až do konce před ním 

zůstaneme uchráněni. 

V Polance 26. září 1893 podepsáni: Carl Kern - architekt a stavitel, Carl Blum - stavitel, Max 

Pokorný - stavbyvedoucí 

List 2b 

Bohužel se na konci předchozí listiny vyslovené přání nesplnilo. 4. října 1893 ráno o půl 5 se 

nově postavená věž zcela zřítila. Strašná bouře 1. a 4. října zapříčinila pád věže. Naštěstí při 

zřícení nedošlo ke ztrátě lidských životů. Na jaře 1894 začala opětovná výstavba věže a dne 

11. srpna byla opět osazena makovice.  

V Opavě v měsíci srpnu 1894 podepsáni: Konstantin Komárek - c. k. vrchní inženýr a vedoucí 

stavby, Johann Hesch.  

 

Popis tehdejších událostí se zachoval i v Kostelní kronice, která je líčí následovně:  

V roce 1882 byl založen Spolek stavební kostela v Polance, do kterého přispěla hraběnka 

Karolina z Berolingen částkou 40 tisíc zlatých. Tato suma byla v roce 1885 navýšena na 95 

tisíc zlatých. V roce 1891 začala jednání o stavbě a 20. ledna 1892 byl posvěcen základní 

kámen. Stavbu od počátku provázely těžkosti. Základy kostela musely být kvůli tekoucím 

pískům v podloží zpevněny dlouhými dřevěnými piloty. I přesto se podařilo stavbu dokončit 

26. září 1893, kdy byl slavnostně vysvěcen věžní kříž. O několik dní později, 4. října 1893, se 

však chrámová věž zřítila k zemi. Kníže Blücher po této události chtěl postavit jen malou 

zvonici, ale c. k. zemská slezská vláda mu nařídila postavení nové věže, 22 metrů vysoké, s 

hodinami, střešní makovicí a kovaným železným křížem, na jeho vlastní náklady. Kníže 

Blücher se sice podřídil, avšak poté kostel prohlásil za soukromý majetek, obehnal jej plotem 

a zakázal do něj přístup veřejnosti. Tento stav trval až do 1. prosince 1898, kdy byl kníže 
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ukonejšen částkou 30 tisíc zlotých z nadace hraběnky Karoliny a zvony se opět rozezněly. 

Kostel byl pak slavnostně vysvěcen 22. dubna 1900. 

 

Poselství pro budoucí generace: 

Dne 11. dubna 2017 v dopoledních hodinách vložil na faře v Polance nad Odrou kněz Zdeněk 

Pluhař, za přítomnosti starosty obce, kronikáře, zástupců Ostravsko - Opavské diecéze, 

pracovnic památkového úřadu a zástupců stavebních firem, do dvou nových měděných 

schránek dokumenty a předměty, které budou připomínat dnešní dobu. Do třetího nového a 

menšího tubusu se vrátily na původní místo materiály nalezené při demontáži makovice 

v lednu roku 2017. Byly to německy psané noviny ze 16. září 1894 a dva německy psané 

rukopisy o začátku stavby kostela a o zřícení již postavené věže dne 4. října 1893. Všechny tři 

nové schránky byly po naplnění dokumenty ihned pokrývačskou firmou zacínovány a vloženy 

do makovice kostelní věže.  

 

Dokumenty uložené do makovice kostela sv. Anny v Polance dne 11. dubna 2017: 

 

Propagační materiály katolické farnosti v Polance nad Odrou: 

- fotky kostela s lešením v roce 2017 6 ks 

- fotka současných ministrantů s panem farářem 

- fotka dětské scholičky v Polance nad Odrou 

- fotky vnitřních prostor kostela 2 ks 

- kopie současných platných papírových peněz 

- český překlad o zřícení kostelní věže v roce 1893 

- rozpis úklidu kostela v roce 2017 

- popis farnosti a seznam obětavých farníků 

 

Propagační materiály obecního úřadu v Polance nad Odrou: 

- novodobé pohlednice Polanky nad Odrou  – 3 ks 

- Polanský zpravodaj č.1/2017 

- darovací smlouva na peněžní dar katolické farnosti na opravu kostela 

- nástěnný kalendář Polanky nad Odrou na rok 2016 

 

Propagační materiály kostelního sboru v Polance nad Odrou: 

- fotky současného pěveckého kostelního sboru 2 ks 

- historie kostelního pěveckého sboru 

 

Noviny: 

- Katolické noviny ze dne 10.4. 2017 

- Moravskoslezský deník ze dne 10.4. 2017 

 

Propagační materiály z Ostravsko – Opavské diecéze: 

- fotografie biskupa Františka Lobkowicze  

- článek z novin o jmenování pomocného biskupa Ostravsko – Opavské diecéze 

- pohlednice Biskupství Ostravsko – Opavské diecéze 

- výroční zpráva Biskupství Ostravsko – Opavské diecéze za rok 2015 

- měsíčník OKNO č.2/2017 

 

Propagační materiály stavebních firem podílejících se na opravě kostela: 

- firma SOKO (p. Soudek + p. Kolář), bývalé a současné kovové mince  

- firma Teslice cz. (p. Miroslav Mynář), seznam všech dělníků podílejících se na rekonstrukci   
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  kostelní věže 

 

Do třetího, menšího tubusu byly zpět vloženy původní materiály nalezené při demontáži 

makovice v lednu roku 2017. Byly to německy psané noviny ze 16. září 1894 a dva německy 

psané rukopisy o začátku stavby kostela a o zřícení již postavené věže dne 4. října 1893. 

 

Za zmínku jistě stojí, že současná makovice věže kostela sv. Anny byla vyrobena z 3 mm 

měděného plechu a celá je pozlacena plátkovým zlatem. Rozměry nové makovice jsou 

naprosto stejné jako té původní: výška je 110 cm a průměr 70 cm. Nad makovicí byl umístěn 

původní kovaný kříž jehož výška je 4,5 m a šířka 2,5 m. Tento kříž se nachází ve výšce 55 m 

nad zemí. 

 

Obnova věže a části fasády na kostele sv. Anny 2016 - 2017 

 

Výdaje rok 2016 rok 2017 rok 2018 celkem  

Teslice CZ: krytina, klemp., truhl. 1 140 000 Kč 2 012 666 Kč    20 000 Kč    3 172 666 Kč  

Držík, s.r.o.: fasáda horní části               0 Kč                   454 986 Kč     121 176 Kč     576 162 Kč     

Pečinka, s.r.o.: hodiny               0 Kč                  32 280 Kč                 0  Kč                32 280 Kč        

Winkler, s.r.o.: fiály               0 Kč                 252 890 Kč                0  Kč             252 980 Kč     

   

celkem 1 140 000 Kč 2 752 822 Kč 141 176 Kč 4 033 998 Kč  

      

 

 
Příjmy rok 2016 rok 2017 rok 2018 celkem 

město Ostrava      662 812 Kč 1 550 000 Kč                    0 Kč    2 212 812 Kč 

Farnost      477 188 Kč    109 822 Kč         141 176 Kč       728 186 Kč 

MS kraj                0 KČ    350 000 Kč                    0 Kč       350 000 Kč 

MK ČR z Prahy        0 Kč    343 000 Kč                    0 Kč       343 000 Kč 

Biskupství  Ov                0 Kč    300 000 Kč                    0 Kč       300 000 Kč 

Obecní úřad       0 Kč    100 000 Kč                    0 Kč       100 000 Kč 

 

celkem  1 140 000 Kč 2 752 822 Kč         141 176 Kč    4 033 998 Kč 

 

Dosud zaplaceno za vykonané a převzaté práce   3 892 822,- Kč 

Zbývá zaplatit v roce 2018 zbývající práce v hodnotě    141 176,- Kč 

Celková oprava věže činila     4 033 998,- Kč  

 

Bohoslužby Církve československé husitské se konají každou neděli od 8.45 hodin. Účastní 

se jich 10 až 15 věřících. Mírně zvýšená účast je o Vánocích, Velikonocích a Dušičkách. 

Varhaníkem v kostele je Ing. Pavel Král. 

Na Noc kostelů, 9. června, se od 18 hodin konal koncert, na kterém účinkovali  Tamara 

Urbánková - zpěv, Božena Turoňová - flétna, Václav Bezděk - fagot, Radomír Zacios - 

trubka, Pavel Král – varhany. Následovala přednáška pana Radka Šoustala, pracovníka 

MPSV, na téma: „Náhradní rodinná péče v ČR“. Příchozí měli samozřejmě možnost od 18-22 

hodin prohlédnout si kostel a získat základní informace z historie i současnosti Husova sboru. 

Na podzim se díky panu Zdeňku Bílému a spolupracovníkům zrealizovala úprava interiéru, 

kdy bylo kolumbárium přemístěno z přední části sboru dozadu za lavice a naopak  obrazy 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Ježíše Krista ze zadních stěn pod kůrem byly přemístěny 
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dopředu na boční stěny. Pohled na přední stěnu dokreslují čtyři příhodné biblické texty 

umístěné po dvou vpravo a vlevo na speciálním skle. Také bylo instalováno nové osvětlení 

kříže v kněžišti.  

Církev se prezentovala spolu s ostatními organizacemi na Den obce 9. září panelem 

připomínajícím její minulé i současné aktivity. Před kostelem byla také zřízena trvalá 

vývěska sloužící k informování širší veřejnosti. 

 Své 40. narozeniny s věřícími oslavil farář 9. října v malém sále restaurace U Friedlů. 

Součástí tohoto společného sejití byla také přednáška římskokatolického jáhna Jana Jurečky, 

který přiblížil život církve v americkém Texasu, kde o prázdninách pobýval.  

V sobotu 28.10. od 15 hodin se sešli věřící církve československé husitské s římskými 

katolíky a všemi zájemci u kříže na místním hřbitově, aby se společně pomodlili za věrné 

zesnulé. V první adventní neděli 3. 12. se v kostele  konal koncert Pěveckého sboru gymnázia 

Olgy Havlové v Ostravě – Porubě. Před vánočními svátky, ve středu 20. 12., přišly do Husova 

sboru děti z místní mateřské školy. Po krátkém povídání s farářem si všichni zazpívali koledy, 

děti si prohlédly vánoční výzdobu kostela a při odchodu dostaly i malou sladkost. Poslední 

bohoslužba kalendářního roku 2017 proběhla v neděli na Silvestra. 

                                                            

18. POLICIE A VEŘEJNÝ POŘÁDEK   

 

Na veřejný pořádek v Polance dohlížejí čtyři okrskoví strážníci, kteří mají přiřazenou lokalitu 

v Polance, s jejíž problematikou jsou dobře seznámeni. Tím snáze dokáží řešit problémy jak 

sousedské, tak narušování veřejného pořádku a porušování obecně závazných vyhlášek jako 

například pálení rostlinného a jiného odpadu, parkování vozidel bránících zimní údržbě či 

cyklisty, kteří nerespektují pravidla v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Čtvrtletně podává 

městská policie hlášení obecní samosprávě o počtu řešených případů a zásahů jak v samotné 

Polance, tak v celém městě Ostrava. Jednou za měsíc probíhá jednání představitelů obce a 

vedení městské policie. Účelem těchto schůzek je zlepšení kvality práce, operativní řešení 

požadavků ze strany vedení Polanky a určování priorit pro zabezpečení bezpečnosti a 

pořádku. 

Kriminalita v Polance byla v roce 2017 ve srovnání s jinými částmi města Ostravy minimální.  

Zde je několik případů, u kterých strážníci městské policie v Polance zasahovali:  

 

11.2. 2017 v 13:04 hodin, na ulici 1. května byla ve vypuštěném rybníku nalezena uhynulá 

husa. Strážníci přivolali na místo firmu specializující se na odvoz a likvidaci uhynulé zvěře. 

Kadáver byl pracovníkem firmy odstraněn, strážníci následně místo opustili. 

 

6.4. 2017 v 18:46 hodin, na ulici 1. května pobíhal po vozovce nezajištěný kůň. 

Oznamovatelka strážníkům uvedla, že když procházela po ulici, spatřila koně, který volně 

pobíhal po louce a přilehlé cyklostezce. Po chvíli se dostavil muž, který hlídce městské 

policie uvedl, že je majitelem koně. Dále se odmítl k věci vyjádřit. Událost byla oznámena 

příslušnému správnímu orgánu k projednání.  

 

20.5. 2017 v 7:09 hodin, na ulici U Rybníčku řešila hlídka městské policie oznámení týkající 

se narušování občanského soužití pouštěním hlasité hudby. Po příjezdu na místo strážníky 

kontaktovala oznamovatelka události, která hlídce označila sousední pozemek, ze kterého se 

měla ozývat reprodukovaná hudba. Hlídka kontaktovala majitele pozemku, který měl v garáži 

puštěné rádio, které svou hlasitostí nenarušovalo občanské soužití. Strážníci osoby poučili o 

případném dalším postupu, kdy oznamovatelka trvala na řešení přestupku. Podezření 

z přestupkového jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. 
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27.6. 2017 v 18:17 hodin byla hlídka městské policie vyslána na ulici 1. května, kde mělo dle 

oznámení občana dojít k zadávení kohouta psem. Oznamovatel strážníkům uvedl, že mu pes 

od sousedky zardousil kohouta, čímž mu vznikla škoda ve výši 1 500 Kč. Majitelka psa byla 

hlídkou městské policie poučena, že přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy 

bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání. 

 

11.7. 2017 v 02:08 hodin byla hlídka městské policie vyslána na ulici 1. května, kde ležel 

viditelně nezraněný podnapilý muž, neschopen samostatné chůze a komunikace. Na místo 

bylo přivoláno převozové vozidlo městské policie, kterým byl muž za doprovodu strážníků 

převezen na protialkoholní záchytnou stanici. V čase 3:45 hodin byl muž předán lékaři na 

protialkoholní záchytné stanici. 

 

29.8. 2017 v 17:50 hodin na ulici Boženy Němcové zaregistrovala hlídka městské policie 

osobní motorové vozidlo, jehož řidič se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na pozemních komunikacích (vozidlo nebylo osvětleno). Strážníci vozidlo 

zastavili předepsaným způsobem. Jelikož řidič u sebe neměl řidičský průkaz, byla provedena 

lustrace, kdy bylo zjištěno, že řidič má platné oprávnění k řízení motorového vozidla. 

Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl hlídkou městské policie 

oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.  

 

31.8. 2017 v 03:21 hodin vyjížděla hlídka městské policie na ulici K Pile, kde se dle oznámení 

měli nacházet volně pobíhající psi. Na místo byl vyslán také pracovník odchytu. Následně byl 

zjištěn i majitel psů, kterému byli psi předáni. Přestupek proti veřejnému pořádku byl hlídkou 

městské policie oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání. 

 

6.11. 2017 v 20:12 hodin byly hlídky městské policie na základě žádosti Policie ČR vyslány 

na ulici K Polančici, kde společně s Policií ČR prováděly plošné pátrání po pohřešovaném 

muži. Akce se zúčastnilo 15 strážníků a jedno vozidlo. Pátrací akce byla ukončena v 03:00 

hodin, kdy byl muž nalezen hlídkou Policie ČR. 

 

17.11. 2017 v 07:00 hodin byla hlídka městské policie vyslána na ulici 1. května, kde na 

komunikaci volně pobíhají koně. Majitel koní byl strážníky vyrozuměn, dostavil se na místo a 

zvířata si zajistil. Přestupkové jednání bylo hlídkou městské policie oznámeno příslušnému 

správnímu orgánu k projednání. 

 

17.11. 2017 v 14:47 hodin byla hlídka městské policie vyslána na ulici U Chatek, kde mělo 

docházet k pálení odpadu, kdy z komínu vychází hustý černý dým, který obtěžuje. Hlídka na 

místě nezjistila protiprávní jednání, z komínu vycházel bílý kouř, který neobtěžoval. Strážníci 

kontaktovali majitele nemovitosti, který uvedl, že v kotli zatápěl dřevem a následně přiložil 

hnědé uhlí. Jelikož oznamovatel trval na tom, že kouř z komína byl štiplavý a obtěžující, 

strážníci obě strany řádně poučili a podezření z přestupkového jednání oznámili příslušnému 

správnímu orgánu k projednání. 

 

30.11. 2017 v 8:56 hodin byla hlídka městské policie vyslána na základě žádosti člena 

přepravní kontroly na ulici 1. května, kde  se nalézal cestující jedoucí bez platného jízdního 

dokladu. Jelikož muž nemohl ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka prokázat svou 

totožnost, byl k jejímu zjištění předveden. Totožnost osoby byla na základě právního zájmu 

předána Dopravnímu podniku Ostrava. 
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19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Ačkoliv ze statistik o životním prostředí nevychází Ostrava nejlépe, životní prostředí se ve 

městě neustále zlepšuje. Stavu životního prostředí v Ostravě se věnuje i řada projektů města. 

Jedním z nich jsou speciální webové stránky, které umožňují občanům sledovat aktuální stav 

ovzduší nebo ozdravné pobyty určené pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Stále velkým 

problémem Ostravanů jsou také ropné laguny bývalé chemičky Ostramo, které jsou snad 

největší ekologickou zátěží v Česku. S jejich odstraněním se sice začalo už v letošním roce, 

ale definitivní likvidace by měla být hotova až v roce 2020. Celá sanace území by měla být 

hotova mezi roky 2022 až 2026. Inverzní počasí, které často zahalí celé Ostravsko zasahuje i 

k nám do Polanky a tak se i nám v Polance opravdu dýchá špatně. Proti tomu se dá dělat těžko 

něco mimořádného, na to jsou orgány s vyšší pravomocí než naše radnice. Stále se však 

objevují jedinci, kteří porušují městskou vyhlášku a ve svých kotlích spalují odpad, který do 

pece nepatří. To co dýcháme my i naše děti, se však již brzy změní, neboť používat staré 

neekologické kotle na pevná paliva budou smět používat občané jen do roku 2022. Stát ale už 

v tomto roce nabízel tzv. „kotlíkové dotace“, které umožní vlastníkům rodinných domků, za 

předem stanovených podmínek, vyměnit starý kotel na tuhá paliva za nový ekologičtější.   

Díky dostupnému sběrnému dvoru v Polance, a taky díky zodpovědným občanům, nevznikají 

na území naší obce žádné větší černé skládky komunálního nebo stavebního odpadu. Životní 

úroveň našich obyvatel se zvýšila. A to se odrazilo i na růstu množství odpadu... 

• V roce 2017 bylo v Ostravě vyprodukováno 112 570 tun komunálního odpadu, což je 

nejvíce za posledních sedm let. Oproti roku 2016 jde o nárůst o bezmála 10 tisíc tun. 

Komunální odpad byl přitom využit ze 47 procent.   

• Letos jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to 

bylo 353 kg a v roce 2011 jen 315 kg. Pozitivní je, že objemy separovaného odpadu rostou a 

klesá množství odpadu směsného. Důležitou roli sehrálo i rozšiřování počtu separačních hnízd 

a budování nových stanovišť jednotlivými městskými obvody v Ostravě. Význam má i osvěta 

v podobě kampaní zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci.  

• Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili 4 174 tun plastů, 7 674 tun papíru a 2 712 tun skla.   

 

                                     20. POČASÍ 

 

První leden byl v Polance bez sněhu. Přes den byla teplota -2 °C a v noci klesla na -7 °C. 

První sněhová pokrývka napadla až 2. ledna, ale výška dosahovala jen 2 cm. Do Evropy 

začala proudit studená vlna ze Sibiře, která tak ovlivňovala další teploty. Sníh sice vydržel jen 

dva dny, ale v noci na 7. ledna spadla teplota v Polance až na -16 °C. Rekordní mráz byl na 

Šumavě a to -34,6 °C, v Olomouci naměřili -21 °C a na Lysé hoře -18,3 °C. Následující dny 

byly teploty v Polance přes den kolem -10 °C. Od 11. ledna se sice v noci trochu oteplilo na -

5 °C a napadlo zase jen 3 cm sněhu, který vydržel jen 4 dny. Noční teploty se stále 

pohybovaly do -9 °C a denní kolem -5 °C. Dne 27. ledna vyšlo po týdnu silné inverze zase 

sluníčko a napadlo 3 cm sněhu. Poslední den v lednu začalo v noci hustě sněžit a v noci začal 

hustě padat sníh. Průměrná měsíční teplota vzduchu v lednu byla -4,6 °C. 

 

Hned 1. února ráno napadlo cca 10 cm nového sněhu a přes den přibylo dalších 5 cm. Teplota 

přes den dosahovala +1 °C a v noci klesla jen na -2 °C. Další den napadlo dalších 12 cm 

sněhu a tak sněhová pokrývka dosahovala celkem 25 cm. Bylo to nejvíce za několik 

posledních roků. Přes den ale začalo svítit slunce a teplota vystoupila až na +10 °C a tak se 

sníh začal rozpouštět. I další noci byly poměrně teplé kolem +3 °C a ve dne bylo +8 °C a tak 

sníh úplně zmizel. Nastalo však ale smogové období, které trvalo celý týden až do 14. února, 

kdy konečně vysvitlo slunce. Noční teploty se pohybovaly kolem -8 °C a denní kolem +9 °C. 
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Dne 17. února v poledne začal padat hustý sníh s deštěm a 3 cm pokrývka však vydržela jen 

do večera a v noci sníh roztál úplně. Už 25. února se v zahradách ze zmrzlé země ukázaly 

první sněženky, neboť přes den dosahovaly teploty až +14 °C. I konec února byl v noci i přes 

den dosti teplý. Průměrná měsíční teplota byla v tomto měsíci +1,2 °C a byla o 2,2 °C vyšší 

než dlouhodobý normál. 

 

I březen byl hodnocen jako teplotně nadprůměrný s průměrnou teplotou +6,3 °C na 

Ostravsku. Druhý březnový den zasáhl Polanku i celý kraj silný vítr, při kterém bylo 

polámané spousta stromů. Nejchladnějším dnem byl 12. březen s teplotou -2 °C a nejvyšší 

teplota vzduchu v Polance byla změřena dne 28. března s hodnotou +21 °C. Takové teplo 

vydržela až do posledního březnového dne. Sníh během března v Polance již nenapadal. 

 

První den v dubnu na apríla bylo v celé republice velice teplo a padaly nové teplotní rekordy. 

V Polance bylo 23 °C a 3. dubna do Polanky na hnízdo na Skotnici přiletěli první čápi. Další 

dny se ale ochladilo a teploty spadly přes den jen na 9 °C. Na Velikonoční pondělí bylo už 

slunečno a teplota byla kolem 12 °C. K večeru přišlo ochlazení na 6 °C. Následující dny se 

ochladilo ještě více na 4 °C a 19. dubna byla noční teplota jen na nule. Do rána napadlo 2 cm 

sněhu a po celý den drobně sněžilo. Toto prudké ochlazení se následně velmi podepsalo do 

úrody ovocných stromů, kdy velmi citelně byly poškozeny meruňky, broskve, jabloně, 

ořešáky apod. I konec dubna byl hodně chladný s denní teplotou jen 3 °C a 27. dubna začal 

dopoledne padat mokrý sníh. Následující den celou noc vydatně pršelo a Polančice dosáhla na 

3. povodňový stupeň. Na Šumavě a v Jeseníkách byla sněhová kalamita. Odpoledne se 

Polančice na ul. Sjednocení vylila ze svého koryta. Poslední dubnový den odpoledne konečně 

zasvítilo sluníčko a teplota ukazovala 13 °C. V Ostravě byla naměřena průměrná měsíční 

teplota vzduchu 8,2 °C. 

 

Prvního května od rána svítilo slunce a teplota vystoupila 20 °C. Druhý den ale začalo opět 

pršet a přišlo ochlazení, které trvalo až do 10. května, kdy ráno byl jen 1 °C s jinovatkou. Přes 

poledne se už oteplilo na 13 °C. Letní teploty začaly od 17. května s teplotou až 25 °C a 19. 

května po celý den bylo vedro s teplotou 29 °C. Další dny se ochladilo na 15 °C. Dne 23. 

května zasáhla Polanku silná bouřka s blesky, která nenapáchala v Polance žádné větší škody. 

Velké oteplení přišlo až na konci měsíce, které každý den narůstalo od 27. května s teplotou 

26 °C až do 30. května, kdy teplota byla 31 °C. Tento měsíc byla průměrná měsíční teplota 

vzduchu 14,5 °C.     

 

Do 10. června bylo počasí teplé a slunečné s hodnotami do 25 °C. Následující den přišla 

večerní bouřka s ochlazením. To trvalo až do 16. června, kdy přes Polanku přišla odpolední 

bouřka s kroupami, která nenapáchala žádnou větší škodu. Ještě další den vydatně pršelo a 

odpolední teplota spadla na 14 °C. Konečně od 19. června začaly tropické dny s teplotou 31 

°C a následující den bylo ještě o jeden stupeň více. Ve středu 28. června bylo v Polance v noci 

21 °C a přes den dokonce 34 °C. I na poslední školní den ukázal teploměr hodnotu 29 °C. Na 

Ostravsku byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C, což je tepleji oproti 

dlouhodobému průměru o 2,8 °C. Deště bylo i v tomto měsíci dosti málo. 

 

Až do 19. července se letní počasí moc nevydařilo. Teplotní výkyvy se pravidelně střídaly a 

maximální teplota byla do 25 °C. Dne 10. července k večeru přišla z horka bouřka s blesky a 

silným deštěm. Další den odpoledne Polanku zasáhla opět silná bouřka s 1 cm velkými 

kroupami. Větší teplo nastalo až od 19. července, kdy teploty dosáhly 31 – 32 °C. Dne 22. 

července v Polance opět řádila silná bouřka a silná rána byla slyšet skoro v celé Polance, kdy 

blesk udeřil do signalizačního zařízení na kolejích Českých drah. Následující den byl 
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v Polance krmáš a dopoledne bylo velice teplo s hodnotou 32 °C. Po obědě se ale opět 

ochladilo a až večer začalo svítit sluníčko. Následující dny teplota spadla jen na 18 °C a 

pršelo. 

Opravdového letního počasí jsme se dočkali až koncem měsíce, kdy od 28. července se 

konečně oteplilo na 25 °C a teploty se každý den zvyšovaly jak v noci na 21 °C, tak i přes 

den, kdy 31. července teploměr ukázal teplotu 33 °C. Srážkově byl tento měsíc hodnocen jako 

normální a průměrná teplota vzduchu měla hodnotu 19,5 C.  

 

Letošní srpen začal teplotními rekordy, kdy v Domažlicích naměřili 37,3 °C a u nás 

v Polance bylo 35,4 °C. Teploty přes 30 °C vydržely až do 20. srpna. Dne 10. srpna však ve 4 

hodiny ráno zasáhla Polanku silná bouřka s vichřicí, která vyvrátila 3 stromy. Už odpoledne 

se vyšplhala teplota na 35 °C. Následující noc přišla v 1.30 hodin opět silná bouřka s blesky, 

kdy jeden z nich byl hodně blízko a udeřil do stromu u polních rybníků. Následkem bouřky 

byly opět polámané stromy. I 15. srpna k nám odpoledne přišel hodinový vydatný liják, ale 

večer už bylo zase teplo. Poslední dva dny v tomto měsíci nás zastihly další dva tropické dny 

s teplotou 32 °C. U nás byla v srpnu průměrná teplota 20,1 °C. 

Léto 2017 se zařadilo mezi nejteplejší v historii měření v České republice. Průměrná teplota 

měla v ČR hodnotu 21,7 °C. V rámci tabulek z dosavadních 243 ročníků měření se umístilo 

toto léto na 6. místě.  

 

Prvního září se prudce ochladilo a teplota spadla z 32 °C jen na 18 °C. Celý třetí zářijový den 

propršel a teplota ještě klesla na 17 °C. Až v pondělí ráno, kdy začal nový školní rok, vysvitlo 

školákům sluníčko a trochu se oteplilo. Teplé počasí vydrželo i 9. září, kdy se v Polance slavil 

„Den obce“. Bylo příjemných 25 °C a v noci bylo 14 °C. Zato v USA a v Karibiku bojovali 

obyvatelé s největším hurikánem v dějinách. Na Floridě se muselo kvůli větru, který 

dosahoval až 306 km/h, evakuovat 6,5 miliónu lidí. V Tampě vítr dokonce vysál vodu 

z oceánu a na chvíli posunul pobřeží o 200 metrů. Od 15. září v Polance začalo opět pršet a 

nepřestalo ani o víkendu, kdy na mošnovském letišti probíhala akce „Den NATO“. Poprvé tak 

musela být odvolána většina nedělního letového programu. Zamračená obloha tak zůstala až 

do 26. září, kdy konečně vysvitlo slunce a teplota byla 18 °C, v noci ale klesala na 7 °C. 

Topná sezóna začala o 8 dní dříve než loni. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 13,4 °C.     

 

První dny měsíce října byly slunečné. Potom ale následovalo dlouhé období se zamračenou 

oblohou a občasným deštěm, který však nebyl vydatný a příliš nepřispěl ke zmírnění 

dlouhodobého sucha. Slunce s denní teplotou 18 °C se ukázalo jen 7. října a potom začalo 

znovu pršet. Noční teploty se pohybovaly jen na 4 °C a přes den ukazovaly 11 °C. Slunečné a 

teplejší počasí s hodnotami kolem 20 °C se vrátilo až 15. října a bylo doprovázeno ranními 

mlhami. Dne 18. října dosáhla teplota hodnotu 20 °C a od 23. října znovu přišlo ochlazení 

s deštěm. Na předposlední den v měsíci ukazovala teplota jen 6 °C, kdy byl dosti silný vítr s 

deštěm. Na Lysé hoře byla na poslední den v říjnu naměřena teplota -5,8 °C, kde napadlo 5 

cm sněhu. Průměrná teplota za celý měsíc byla jen 10,3 °C.   

 

V listopadu se počasí střídalo v teplotních výkyvech. Teplých a slunečných dní stále více 

ubývalo a teploty přes den spadly začátkem měsíce na + 7 °C. První noční přízemní mrazík 

s teplotou  0 °C se objevil v Polance dne 15. listopadu a trval do 22. listopadu. V noci dne 20. 

listopadu napadl první sněhový poprašek, který ale hned ráno roztál, neboť teplota přes den se 

pohybovala na 11 °C. Poslední týden se počasí hodně zlepšilo a teploty v noci ukazovaly 6 °C 

a přes den, kdy svítilo slunce, se teploty pohybovaly až na 14 °C. Dne 27. listopadu začalo 

ráno v 7.30 hodin hustě sněžit, sníh ale vydržel jen dvě hodiny. Odpoledne už teplota 

ukazovala 10 °C. I poslední den v tomto měsíci byla v noci zima kolem -1 °C a v noci rovněž 
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napadlo cca 5 cm nového sněhu, který vydržel i celý následující týden. Průměrná měsíční 

teplota vzduchu byla 5 °C.  

 

Po celý první týden v prosinci se v Polance udržela 4 cm sněhová pokrývka. V noci se teploty 

pohybovaly jen do -3 °C a přes den vystoupily na max. +2 °C. Dne 7. prosince přes den 

teplota vystoupila na 9 °C a zbytky sněhu úplně roztály. I následující dny se denní teploty 

dále zvyšovaly až 11 °C a dne 11. prosince byla zaznamenána v noci teplota +7 °C. 

Následující dny pak noční teploty padaly k -5 °C. Dne 21. prosince začalo odpoledne hustě 

sněžit, sníh ale vydržel jen dva dny do 23. prosince. Vánoce tak byly opět na blátě, kdy přes 

den vystoupala teplota až na +10 °C. Sluníčko krásně svítilo i na první vánoční svátek a 

teplota se vyšplhala ještě o dva stupně výše na 12 °C. Ke konci roku 2017 teploty v noci 

ukazovaly -4 °C a přes den kolem +2 °C. O silvestrovské noci se teploty pohybovaly nad 

nulou a pršelo. V Polance byla průměrná měsíční teplota vzduchu +2,3 °C, což je tepleji 

oproti dlouhodobému průměru o 2,4 °C. 

 

21. CHRONOLOGIE  NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH  UDÁLOSTÍ  ROKU  2017 

 

LEDEN 

K 1.1. 2017 došlo na naší radnici k několika personálním změnám. Ta nejvýznamnější byla 

změna tajemnice.  

Dne 6. ledna začaly v celé republice silné mrazy. V Polance bylo v noci až -17 °C, 

v Olomouci bylo -21 °C a rekordní teplota s hodnotou -34,6 °C byla naměřena na Šumavě. 

Při opravě věže kostela sv. Anny byla v kopuli pod křížem nalezena kovová schránka. Ta byla 

12. ledna otevřena za přítomnosti pana faráře, starosty obce, kronikáře, zástupců z magistrátu 

a sdělovacích prostředků. Ve schránce byly noviny z roku 1893 a německy psaná zpráva o 

zřícení věže při stavbě kostela dne 4. října 1893.   

V pátek 13. ledna byla v Polance zahájena Školním plesem nová plesová sezóna. Po celou 

plesovou sezónu, která trvala až do 3.3., bylo v Polance uskutečněno 17 plesů a to 12 

v Dělnickém domě, dva plesy se konaly v Základní škole, další dva plesy proběhly 

v hospodách u Dluhošů a u Machů. Dětský ples se uskutečnil ve společenském domě na 

Janové. 

Každoroční Tříkrálová sbírka proběhla v lednu a v Polance obcházeli koledníci v pěti 

skupinách s přáním štěstí, zdraví a pokoje. Ti v naší obci vykoledovali 22 937,- Kč.  

ÚNOR 

Dne 1. února se v sousedním Svinově objevila „ptačí chřipka“. V Polance začínalo sčítání a 

evidence drůbeže a ptactva. Hranice nákazy byla vytyčena hlavní komunikací ulice 1. května 

blíže ke Svinovu. Veterinární opatření trvalo až do 6. března. 

Během tohoto prvního únorového dne začalo hustě sněžit a do rána napadlo asi 25 cm sněhu. 

Byla to po dlouhé době největší sněhová pokrývka za poslední roky.  

V neděli 19.2. odstartovala v Polance nová házenkářská sezóna. 

Od poloviny února má Polanka vlastní chytrou mobilní aplikaci, která občany může rychleji 

informovat o dění v obci i o mimořádných událostech. 

Dne 24.2. uskutečnil Osadní výbor na Janové dětský maškarní ples pro děti a rodiče. Ten 

proběhl ve znamení smíchu a dobré zábavy v prostorách společenského sálu na Janové.  

Dne 25. února se vlivem velmi teplého počasí objevily na zahradách první sněženky. 

Koncem února byl na území Polanky instalován nový místní informační systém ve formě 

bezdrátového rozhlasu, který nahradil přes 30 let starý drátový rozhlas, který byl místy zcela 

nefunkční. Bylo namontováno 123 vysílacích míst.    
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BŘEZEN 

Hned 1. března museli všichni maloobchodníci i velkoobchody začat vydávat povinné 

elektronické účtenky v rámci elektronické evidence tržeb.  

Dne 2. března se přehnala přes Polanku silná vichřice, která polámala několik stromů. Místní 

hasiči vyjeli jen k jednomu složitějšímu případu.  

V březnu jsme si připomněli 65. výročí otevření tzv. „Nové školy“  a zároveň uplynulo 70 let 

od zahájení její stavby.  

V sobotu 18.3. odstartovala v Polance nová fotbalová sezóna. 

Dne 25. března se tradičního Putování krajem sněženek zúčastnilo 143 účastníků, kteří se při 

příznivém počasí přišli projít přes chráněnou přírodní rezervaci v Polance až do Jistebníku.  

Dne 26.3. zemřela ve svých 65 letech zpěvačka Věra Špinarová, která se v roce 2014 se svým 

vystoupením zúčastnila slavnostního otevření zrekonstruovaného Dělnického domu. 

Ve dnech 27.-28. března byly na tradičních 10 stanovištích v Polance přistaveny 

velkokapacitní kontejnery na objemný odpad z domácností. Podle potřeby měnil podnik OZO 

zaplněné vany za prázdné, a to i o den později. Zájem občanů byl obrovský. 

Dne 29. března  otřásla celou Polankou informace o brutální vraždě mladé ženy. Ve středu 

večer tam tehdy neznámý pachatel pravděpodobně při vloupání do rodinného domu na ulici 

Havlíčkova na Zámecké zavraždil pětadvacetiletou Sabinu Čechovou, která bydlela 

v rodinném domku v podnájmu. Během necelého týdne ostravští kriminalisté dopadli 

podezřelého a obvinili z vraždy 21letého mladíka z Ostravy, který se s obětí dobře znal. Ženu 

ubil různými předměty zvlášť surovým způsobem proto, že ji chtěl okrást. Odnesl si hotovost 

a nějaké předměty v hodnotě několika desítek tisíc korun. Za tento hrůzný čin byl mladík 

odsouzen na 20 let vezení.   

Letošní nocování s bohatým programem v místní knihovně proběhlo 31. března a to v rámci 

„Noci s Andersenem“. Této akce se zúčastnilo 59 dětí a 4 dospělí.  

Posledním dnem v březnu byl splatný poplatek za psa. Výše poplatku se nezměnila a byla i 

v tomto roce stanovena na 120,- Kč za psa v rodinném domku a na 1 000,- Kč v bytovém 

domě.  

DUBEN 

Dne 3. dubna přiletěli do Polanky první čápi do svého hnízda na Skotnici. 

Dne 8. dubna uskutečnili místní chovatelé ve svém areálu prodejní výstavu a hodnocení 

králíků.  

V úterý 11.4. byly do makovice kostela sv. Anny uloženy archiválie – viz. samostatný článek 

v rubrice „Náboženství“ 

Na Velikonoční pondělí bylo dopoledne krásné slunečné počasí s teplotou 12 °C. 

V úterý 18. dubna proběhlo na právě rekonstruovaném kostele sv. Anny prověřovací cvičení 

profesionálních hasičů z Ostravy s tématem záchrany osoby z velké výšky. Toto cvičení bylo 

první v historii kostela. 

V obřadní síni v Polance nad Odrou proběhlo 22.4. první vítání občánků. Slavnostního obřadu 

se zúčastnilo celkem 6 miminek, a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Obřad měl 

příjemnou sváteční atmosféru, kterou svým vystoupením zpestřili žáci ze základní umělecké 

školy a děti z mateřské školky. 

Na sobotu 29. dubna v místním kině připravila pro své příznivce Dechová hudba z Polanky 

program s názvem „Vyhrávala kapela.“   

Dne 22. dubna se v Polance konal 1. ročník Polanského charitativního běhu, kterého se 

zúčastnilo celkem 260 běžců a na charitativní účely se vybralo 23 tisíc Kč. 

Dne 28.4. po celou noc vydatně pršelo a tak se na ul. Sjednocení vylila Polančice ze svého 

koryta. Na Šumavě i v Jeseníkách byla sněhová kalamita. 

Dne 29. dubna oslavil Polanský klub seniorů již 38 let svého trvání. 
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V neděli 30. dubna v areálu TJ Sokol Polanka uskutečnil Klub rodičů při základní škole pro 

děti, mládež a dospělé pálení čarodějnic. Průvod jako tradičně začal od staré školy. Akce měla 

jako vždy mimořádnou návštěvnost a ohlas. Především děti si přišly na své při plnění 

soutěžních disciplín. Kromě různých atrakcí byl k vidění i požární zásah mladých hasičů 

z Polanky i z Klimkovic, čarodějky sokolky ze skupiny Hip Hop, mažoretky a nechyběla 

tradiční kupa pěny od místních hasičů. Pomyslnou tečku za podařenou akcí udělal 

pestrobarevný ohňostroj. 

KVĚTEN 

Na 1. máje od rána krásně svítilo sluníčko a teplota se v Polance vyšplhala na 20 °C. 

Od 2. května začala v Polance změna v poskytování poštovních služeb. Česká pošta ukončila 

služby a na stejném místě obdobné poštovní služby začala provozovat Pošta Partner. 

Provozovatelem se stala Charita Hrabyně, která zaměstnává osoby s handicapem. Otevřeno 

bylo pouze jen jedno okýnko a tak se dělaly větší fronty lidí.   

Cesta pohádkovým lesem na Janové byla na programu 8. května s tím, že po splnění řady 

úkolů a soutěží za pomocí pohádkových postav byl konec velice vydařené a hojně navštívené 

akce u táboráku na Svinovské myslivně. 

V noci na 10. května spadla venkovní teplota na 0 °C a květy většiny stromů zmrzly. To mělo 

vliv na letošní velkou neúrodu ovoce.  

V sobotu 27. května se již podruhé v areálu TJ Sokol setkali sousedé z Polanky a blízkého 

okolí, aby spolu strávili báječné odpoledne. Jedná se o staronovou aktivitu, která vznikla 

spojením tradičního smažení vaječiny a nově i oslavám evropského dne sousedů.  

S posledním květnovým dnem začal platit nový protikuřácký zákon, který zakázal kouření ve 

všech restauračních zařízení, na vybraných dětských a kulturních akcích apod. Spolu s tímto 

zákonem začal platit i zákaz prodeje alkoholu na vybraných akcích. (např. dětské soutěže, 

dětské dny). Tento den vystoupala teplota v Polance až na 31 °C. 

ČERVEN 

Na den 9. června připadla v Polance další akce a to „Noc kostelů“. Ta během celého dne 

nabídla prohlídku letos jen Husova sboru, kde příchozí měli možnost od 18-22 hodin 

prohlédnout si kostel a získat základní informace z historie i současnosti kostela. Účast na této 

akci byla dosti vysoká i díky krásnému večernímu počasí.  

Za velmi krásného počasí se v druhém červnovém týdnu v Polance uskutečnil 23. ročník 

mezinárodního házenkářského turnaje „Polanka Cupu 2017“. Ve dnech 8. – 10. června se této 

akce zúčastnilo rekordních 60 družstev s 940 mladých házenkářů a jejich příznivců z celé 

republiky a Slovenska. Celý program se uskutečnil, včetně oslav Dětského dne, v areálu 

Dělnického domu a sportovní haly. Různých atrakcí bylo mnoho a k úspěšné akci přispělo i  

krásné počasí a velký zájem našich občanů. K večeru se sice ochladilo a přišla i náhlá bouřka, 

ale ta už neměla žádný vliv na večerní diskotéku a na tradiční krásný ohňostroj.    

V tento den proběhlo v obřadní síni další vítání občánků. Slavnostního aktu se zúčastnilo osm 

miminek. Zpestřením bylo vystoupení dětí z mateřské školky a žáků ze základní školy. 

Dne 28. června vystoupila teplota v Polance až na 34 °C a v noci bylo 21 °C. 

Dne 29. června bylo Moravskoslezským krajem vyhlášeno 2. kolo „Kotlíkových dotací“, kdy 

si občané mohli požádat o finanční dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva za nové nízko 

emisní tepelné zdroje.  

Posledního června skončil termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu, který činil 

i v tomto roce 498,- Kč za osobu.  

ČERVENEC 

Dne 6. července si někteří spoluobčané připomněli 20 let od ničivé povodně v Polance a 

v blízkém okolí. 

Netradičně v pátek před krmášovou nedělí se v areálu Dělnického domu uskutečnila opět 

krmášová zábava a hudební skupina hrála až do dvou hodin do rána. 



 43 

Dne 22. 7. přešla přes Polanku velká noční bouřka a jeden blesk udeřil do signalizačního 

zařízení na kolejích Českých drah. Obrovská rána proto vzbudila nejednoho občana.  

Tradiční Polanský krmáš připadl na neděli 23. července. Kolotoče, stánky s hračkami a jinými 

lákadly pro děti se ráno otevřely spolu s krásným počasím, kdy teplota ukazovala hodnotu    

32 °C. K večeru po slabším deštíku opět vysvitlo sluníčko. Kolem 17. hodiny vypadl vlastní 

vinou z kolotoče 51-letý Tomáš Bartoš, pro kterého přiletěl záchranářský vrtulník. Se středně 

těžkým zraněním hlavy ho nakonec do nemocnice odvezla sanitka. Naproti pohostinství U 

Dluhošů současně proběhla tradiční výstava chovatelů drobného domácího zvířectva, 

doprovázená hudební produkcí Polanské dechovky.  

Poslední dny v srpnu se konečně oteplilo a teploty byly už opravdu letní. 

SRPEN 

Hned první srpnový den se teploty vyšplhaly v Polance až na tropických 35,4 °C. Rekordní 

teplota v České republice byla naměřena v Domažlicích a měla hodnotu 37,3 °C 

Dne 10. srpna se ve 4 hodiny ráno přehnala přes Polanku silná vichřice s blesky, která 

vyvrátila tři stromy. 

Dne 28. srpna zemřel pan Zdeněk Planka st., dlouholetý fotbalista Sokola Polanka. 

I další den v noci přišla z celodenního horka opět silná bouřka s blesky a v 1.30 hodin udeřil 

blesk do stromu u polních rybníků. Následkem bouřky bylo opět několik polámaných stromů. 

V průběhu prázdnin se naši občané v Polance mohli zúčastnit ankety, jak by jsi představovali 

parkování vozidel na komunikacích v lokalitě U Rybníčku a Za Podjezdem. 

Koncem srpna se podařilo ukončit rozsáhlou rekonstrukci v základní škole, která spočívala ve 

výměně elektrických a datových sítí v celé budově, dále spoustu drobných úprav, které 

zlepšily vybavení a interiér v celé škole. Celá rekonstrukce probíhala po celou dobu letních 

prázdnin a to včetně malování i úklidu.  

ZÁŘÍ 

Až čtvrtého září začal nový školní rok a všechny školáky od rána vítalo sluníčko. Od tohoto 

dne začal platit nový Zákon o povinném předškolním vzdělávání, který ukládá pětiletým 

dětem pravidelnou pětidenní docházku do školky.  

Dne 7. září byly zahájeny práce na rekonstrukci staré školy. 

V sobotu 9. září se konala za krásného počasí v areálu Dělnického domu dlouho připravovaná 

akce s názvem „Den obce“. Součásti této akce byla i výstava ve velkém sále Dělnického 

domu, kde se mimo putovní výstavu věnované výročí 750 let o první písemné zmínce 

Ostravy, prezentovaly i naše spolky a organizace. Na 5 výstavních panelech se prezentoval 

ostravský magistrát, na 3 panelech obecní úřad a na 18 panelech se představily místní spolky 

a organizace. Bohatý kulturní program trval do pozdních nočních hodin. 

Tento den zasáhla některé oblasti v USA největší tropická bouře v dějinách. Na Floridě a 

v Karibiku bylo evakuováno 6,5 miliónu lidí. Hurikán dosahoval rychlosti až 306 km/h. 

V Tampě vítr vysál na chvíli vodu z oceánu a posunul tak pobřeží o 200 metrů. 

Opět po roce ve dnech 16.-17. září nad Polankou zahřměly motory všech druhů vojenských 

letadel, které byly součástí oslav Dne NATO. Vinou chladného a deštivého počasí přišlo na 

letiště jen asi 90 000 lidí. Škaredé a zřejmě nejhorší počasí bylo za celou dobu sedmnáctileté 

historie i v neděli a tak poprvé musela být odvolána většina nedělního letového programu.   

Vlivem velmi chladného a deštivého počasí začala letos o osm dní dříve topná sezóna a to 22. 

září. 

Dne 23. září proběhlo v obřadní síni další vítání občánků. Slavnostního aktu se zúčastnilo 13 

miminek. Zpestřením tohoto obřadu bylo vystoupení dětí z mateřské školky a žáků ze 

základní umělecké školy. 

ŘÍJEN 

Dne 6. října připravil Klub rodičů společně s dobrovolnými hasiči a hokejisty Stezku odvahy 

pro děti i dospělé. Celá tato akce začala tehdy, až se nebe nad Polankou pořádně setmělo.  
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Ve dnech 9.-10. října byly opět na 10 stanovištích přistaveny velkokapacitní kontejnery na 

objemný odpad z domácností. O tuto bezplatnou službu je mezi občany Polanky velký zájem. 

Tak jako každoročně proběhla v pátek 13. října v sále Dělnického domu oslava jubilantů, kteří 

v roce 2017 slavili 70. a 75. životní jubileum. Milého setkání se zúčastnilo 84 jubilantů z 

celkového počtu 99 pozvaných. Program obohatili žáci ze základní umělecké školy pod 

vedením ředitele základní umělecké školy pana Mgr.art. Petra Kotky a s nesmrtelnými 

lidovými písničkami umocnili svým vystoupením i Polanští písničkáři. 

Tuto sobotu se rovněž ve Společenském domě na Janové uskutečnilo vzpomínkové setkání 

rodáků a starousedlíků osad Janové a Přemyšova, kde si zavzpomínali na „nedalekou“ 

minulost.   

O víkendu 20. až 21. října proběhly v celé republice volby do Poslanecké sněmovny ČR. 

Těchto voleb se v Polance zúčastnilo celkem 66 % oprávněných voličů. 

LISTOPAD 

Od 1. 11. byla jmenována tajemnicí obecního úřadu v Polance Ing. Zdeňka Kloužková. 

Dne 3. listopadu byl osazen na Hraničkách restaurovaný kamenný kříž z roku 1853. Jedná se 

o kulturní památku náboženského života v obci. Celkové náklady na restaurování dosáhly 

částky 303 600,- Kč. Z toho se obecní úřad se podílel částkou 75 600,- Kč. 

Klub rodičů a místní dobrovolní hasiči uspořádali 14. listopadu lampiónový průvod se 

zakončením u školní jídelny.  

Dne 25.11. na Dolní Polance na ul. 1. května skáceli místní hasiči vánoční strom. Ten byl 

naložen na nákladní vozidlo dopravní firmy pana Radima Sýkory a přepraven do areálu 

Dělnického domu, kde byl kmen stromu ještě upraven a ustaven do připraveného základu.  

Na případný nápor sněhu se připravovali i zaměstnanci údržby obecního úřadu i smluvní 

místní firmy. Zimní údržba místních komunikací v Polance se provádí podle schváleného 

plánu. Celková délka udržovaných komunikací v Polance činí 52 km, z toho je délka 

udržovaných chodníků 11 km a plocha udržovaných parkovišť je 5 000 m2.  

PROSINEC 

V sobotu 2. prosince se konalo v areálu Dělnického domu už tradiční rozsvícení vánočního 

stromu. Příjemná vánoční atmosféra byla znát i ve vnitřních prostorách Dělnického domu, kde 

naši zahrádkáři připravili nádhernou výstavu plnou vánočních motivů. Rovněž ve venkovních 

prostorách vyhrávala koledy Polanská dechovka, proběhlo vystoupení dětí školních i 

předškolních, hráli malí hudebníci ze základní umělecké školy a koledy zazpívali Polanští 

písničkáři. K tomu všemu neodmyslitelně patřil horký punč, svařené víno a jiné vánoční 

pochutiny. Po krátkém projevu starosty obce, který občanům popřál krásné a klidné Vánoce, 

začali všichni přítomní odpočítávat vteřiny do rozsvícení připraveného vánočního stromu. Ten 

se opět rozzářil stovkami světýlek, a ty se odrážely v očích všech přítomných a hlavně v očích 

dětí. Rozsvícení stromu si nenechalo ujít asi na 1 000 přítomných diváků.  

Ještě je nutné dodat, že krásný a 13 metrů vysoký smrk daroval Polance pan Michal Kaděra 

z ulice 1. května č.p. 269 z Dolní Polanky. Smrk rostl 40 let a musel ustoupit plánované 

rekonstrukci rodinného domku.  

„Starostova pálka“ se konala v Polance již popatnácté. V sobotu 2.12. se tato sportovní akce  

uskutečnila v hale TJ Sokol, kde se na pingpongových stolech ve 3 kategoriích postupně 

utkávali jak mladí i starší žáci. Pořadatelem turnaje byl TJ Sokol Polanka.  

V pátek 8. prosince se v sále Dělnického domu konal adventní koncert učitelů ZUŠ z Polanky 

a jejich pozvaných hostů. 

V noci na 8.12. spáchal ve svém domě sebevraždu zastřelením pan Radomír Kubica nar. 

1965, bytem na ul. U Studánky. 

V neděli 10.12. uspořádal Mikulášskou nadílku pro děti v Dělnickém domě Klub rodičů a 

přátel školy.  
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Dne 10. 12. ve 4 hodiny ráno probudilo občany Polanky i širokého okolí zemětřesení o síle 

3,6° Richterovy stupnice. Epicentrum bylo v Šilheřovicích na Opavsku v hloubce 12,5 km. 

Žádné větší škody tento pouze jeden otřes nezpůsobil.  

Na prosincovém zasedání zastupitelů Polanky byl jednomyslně schválen vyrovnaný rozpočet 

na rok 2018 ve výši 94 337 000,- Kč. 

Dne 13. prosince se konal ve dvoraně Základní školy v Polance adventní koncert žáků ZUŠ. 

Oba koncerty měly velké úspěchy a pro žáky i učitelé znamenaly krásné zážitky. 

V sobotu 16.12. se rovněž uskutečnilo i další vítání občánků z Polanky. Tohoto slavnostního 

aktu se tentokrát zúčastnilo 5 miminek. 

V tento den se v sále místního kina uskutečnil předvánoční koncert Dechové hudby z Polanky 

s názvem „Já sním o vánocích“. 

Dne 21. 12. zemřel ve věku 75 let Mgr. Oldřich Růžička, dlouholetý učitel v Základní škole. 

V závěru roku 2017 postupně zmizelo lešení kolem kostelní věže a občanům se naskytnul 

pohled na krásně opravenou kostelní věž s novou bílou zářící fasádou věže. 

 

Do Evropy přišlo o polovinu méně migrantů 

Počet lidí, kteří se v tomto roce 2017 dostali přes Středozemní moře nelegálně do Evropy, 

klesl meziročně o polovinu. Zatímco za uplynulých dvanáct měsíců dorazilo hlavně do Itálie, 

Řecka nebo Španělska 171 635 migrantů, v roce 2016 jich bylo 363 504.  

Agentura Evropské unie pro ochranu vnějších hranic zaznamenala loni celkem 204 300 

ilegálních přechodů unijní hranice. Zhruba 70 procent všech migrantů, kteří se ze severní 

Afriky či Blízkého východu přeplavili do Evropy, skončilo v Itálii, zbytek na evropskou půdu 

vstoupil ve Španělsku, Řecku a na Kypru. 

Nejméně 3 100 utonulých  

Ve snaze překonat Středozemní moře a dostat se na starý kontinent zahynulo v tomto roce 

přinejmenším 3 100 lidí. Mezi libyjskými a italskými břehy námořníci loni zachránili přes 20 

tisíc migrantů, kterým hrozilo utonutí. Nejvíce práce měli v květnu, kdy pomohli v nouzi na 

moři téměř 4 000 lidí. Většina migrantů, kteří loni do Evropy připluli přes Středozemní moře, 

pocházela ze západní Afriky. Kromě nich pocházeli běženci nejčastěji z Bangladéše, Eritreje, 

Egypta, Súdánu, Maroka, Sýrie a Libye. 

 

 

22. ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY 

 

Jako vždy dáváme na závěr uplynulého roku 2017 poslední slovo starostovi Polanky nad 

Odrou panu Pavlu Bochniovi. 

 

Vážení spoluobčané,   

po přečtení kroniky, zachycující život v Polance nad Odrou za rok 2017 jsem si znovu 

uvědomil, kolik akcí a událostí, kterých jsem byl tak jako Vy součástí, proběhlo. Díky našemu 

kronikáři Stanislavu  Výtiskovi  jsou podrobně a pečlivě zdokumentovány.  Dočteme se, jaké 

bylo v daném měsíci počasí, jaké výkyvy a teplotní rekordy nás potrápily, chronologicky 

můžeme sledovat zajímavé události kultury i sportu, život našich organizací a spolků, kterých 

je mimochodem neuvěřitelných 23, dočteme se, které investice byly dokončeny a zahájeny, 

jak funguje naše společenská vybavenost včetně lékařské péče, školství a další zajímavé 

události, kterých opravdu nebylo málo.  

Za pečlivé, zodpovědné a objektivní zpracování důležitých momentů života Polanky nad 

Odrou za rok 2017 a za vážnost, se kterou ke své práci přistupuje, patří kronikáři naše 

obrovské poděkování.  

Z hlavních událostí nemohu nepřipomenout alespoň některé: 
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Občané Janové se po letech dočkali chodníků okolo ul. Ostravská, vybudování komunikace  

Osvobození, Maková nebo Areálu pro děti a odpočinek na ulici Jiřího Krále. Rovněž v celé 

oblasti vzniklo v tomto roce veřejné osvětlení. Ostatní části Polanky taky nezůstaly pozadu a 

podařilo se opravit komunikace na ulicích Zákoutí, U Rybníčku, okolo Obecní kaple, u 

sokolovny, ale i chodníky a zastávky okolo ul. Janovská (kino, nákupní středisko) a chodník u 

Zámeckého rybníku. Zcela nově je pak opravena věž kostela Svaté Anny, která opět získala 

na své kráse a dominanci. V podzimních měsících byla zahájena rekonstrukce další 

dominantní a historické budovy Staré školy. V příštím roce tak po této komplexní 

rekonstrukci začne sloužit tato budova opět v celé své kráse občanům Polanky nad Odrou. 

Připravené projekty, schválené dotace a dobrá ekonomická situace jsou nám dobrým 

příslibem i pro rozvoj naší Polanky v dalším roce 2018. Předpokládaný přebytek ve výši cca 

25 miliónů korun je toho důkazem. 

Polanka na konci roku 2017, poprvé překročila hranici 5000 obyvatel. O tom, že se v naší 

obci máme dobře, svědčí i toto číslo. Věřím, že se tito noví spoluobčané zapojí do aktivního 

dění v obci a v naších spolcích, které k Polance neodmyslitelně patří. 

Právě díky naším spolkům a organizacím je v obci velmi bohatý kulturní, sportovní a 

společenský život. Zmíním jen mimo spoustu sportovních turnajů, bohatou plesovou sezonu, 

Polanka cup, dětský den, pálení čarodějnic, stavění máje, ale i účast našich občanů na 

Vesnických sportovních hrách, Pohádkovém lese na Janové, na Dni Obce nebo rozsvícení 

vánočního stromu. Mnoho aktivit samozřejmě připravují i naše školské příspěvkové 

organizace. 

Doufejme tedy, že při hodnocení příštího roku budeme stejně pozitivně a optimisticky 

naladěni. 

 

Pavel Bochnia, starosta 

 


