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2. KRONIKA  A  KRONIKÁŘI        

 

Kronikářem obce je pátým rokem pan Stanislav Výtisk (1957), jenž bydlí  v Polance od 

narození. Ve funkci kronikáře pokračoval v práci svých předchůdců a to Mgr. Františka 

Humla a hlavně Mgr. Jaroslava Krále, který pak bude neustále připomínat starší a 

nejstarší historii Polanky.  

Pan Jaroslav Král (1932) má stále i v této době bohaté znalosti polanské historie a prezentuje 

ji i v různých médiích, jako např. na stránkách Polanského zpravodaje. Polanská kronika ve 

vázané podobě má pět částí. První díl „Pamětní kniha obce“ byl tehdy psán ručně učitelem 

Antonínem Figalou a jeho 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 nikdo 

nevedl.  

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

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

dvou desetiletích, a to až do roku 2010.  

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

Od roku 1991 do roku 2010 je kronika ve dvou dílech svázaná a je k nahlédnutí jak 

v ostravském archivu, tak i na radnici městského obvodu Polanka nad Odrou. Další kroniky 

od roku 2011 jsou psány na počítači a jsou k nahlédnutí na naši radnici. Až do roku 2017 

jsou jednotlivé roky kroniky v elektronické podobě na webových stránkách obecního úřadu. 

Poslední roky kroniky jsou k nahlédnutí na polanské radnici. Jen málo Polanských spolků a 

organizací v naší obci si vedou kroniky své, často však s velkými mezerami a s výpovědní 

hodnotou většinou pouze pro účastníky či pamětníky historických událostí. 
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První díl obecní kroniky má název „Pamětní kniha obce Polanky“ a začal se psát od                

1. ledna 1925 učitelem Antonínem Figalou. Čítá 396 stran, je psána ručně a nyní je uložena v 

Archivu města Ostravy v Přívoze. Tato pamětní kniha zachycuje dějiny Polanky od 

nejstarších dob (podle vzpomínek pamětníků), podrobněji je popsáno údobí 1914 až 1925. V 

letech 1926 až 1937 psal kroniku Jan David, tajemník obce, zápisy jsou poměrně stručné. V 

roce 1947 byl ustanoven obecním kronikářem Josef Kavala, učitel, který zapsal zpětně 

všechny válečné události od roku 1938. Po válce jsou již zápisy podrobnější. První díl obecní 

kroniky končí rokem 1957.   

Druhý díl „Kronika Polanky“ zachycuje léta 1958 až 1975 včetně. Vázaná kniha má 438 

stran. Je rovněž psána rukou a popsáno je 394 stran. Poslední zápis je k 31.12.1974. Rok 1975 

je zapsán samostatně na psacím stroji v jednom svázaném výtisku a má 16 stran. Rok 1958 

zapsal Josef  Kavala. Od roku 1960 je kronikářem opět Antonín Figala, který nejdříve dopsal 

scházející rok 1959, a pak psal kroniku do konce roku 1968. Na konci svého zápisu uvádí 

různé pověsti, zajímavosti, místní názvy apod. Od roku 1969 do roku 1975 byla kronikářkou 

Jiřina Dobešová, učitelka. Druhý díl kroniky se rovněž nachází v Archivu města Ostravy.   

Třetí díl kroniky od roku 1976 do roku 1990 dlouho scházel, protože kronika v té době 

nebyla vůbec vedena. Od 1.4. 1976 Polanka nad Odrou jako obec zanikla. Byla vyčleněna z 

okresu Nový Jičín a stala se místní částí města Ostravy s názvem Ostrava - Polanka.  

Samostatné kroniky v tomto období obce nevedly. Scházející období patnácti let zpětně 

dopsal podle svých záznamů, nasbíraných podkladů a dostupných materiálů nový kronikář 

obce Mgr. Jaroslav Král, který byl Úřadem městského obvodu Polanka nad Odrou  pověřen 

touto funkcí v roce 1994. 

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

Tuto novodobou kroniku Polanky nad Odrou začal psát zpětně od 1. ledna 1991 Mgr. Jaroslav 

Král, který byl do této funkce jmenován. Obecní kroniku psal více než dvacet let a to až do 

roku 2011, kdy dne 30.6. 2011 byl jmenován kronikářem Mgr. František Huml, který však    

8. července 2014 nečekaně zemřel.  Usnesením Rady městského obvodu v Polance nad Odrou 

byl dne 13.1. 2015 pověřen vedením kroniky, s účinností od 1.7. 2014 Stanislav Výtisk, který 

v Polance nad Odrou žije od dětství a je tedy kronikářem obce pátý rok. 

  

Od roku 1991 do roku 2010 je kronika ve dvou dílech svázaná a je k nahlédnutí jak 

v ostravském archivu, tak i na radnici městského obvodu Polanka nad Odrou. Jen málo 

Polanských spolků a organizací v naší obci si vedou kroniky své, často však s velkými 

mezerami a s výpovědní hodnotou většinou pouze pro účastníky či pamětníky historických 

událostí. Současná kronika obce je k nahlédnutí jak v knižní podobě na polanské radnici, tak i 

na webových stránkách obecního úřadu. 
 

3. POPIS OBVODU 

 

Ten se během posledních let nijak zvlášť nezměnil a tak si z historie jen 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 mnoho let v havarijním stavu a tak jeho 

využití už řadu let brání nevyjasněné vztahy dědiců.  

 

Polanka nad Odrou byla do 31. března 1976 samostatnou obcí v okrese Nový Jičín. Od  1. 

dubna 1976 byla připojena k Ostravě jako městská část obvodu Ostrava 4 – Poruba. V té době 

měla Ostrava čtyři velké obvody a největším byl obvod Poruba. Od roku 1991 bylo v Ostravě 

zřízeno celkem 23 samostatných obvodů mezi nimiž nechyběla Polanka nad Odrou. Co do 

rozlohy (17,24 km2) je druhým největším obvodem v Ostravě. Obvod Polanky měří cca      
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23,3 km.  Polanka se rozkládá podél silnice (ul. 1. května) od Klimkovic až ke Staré Bělé v 

celkové délce asi 5 km. Katastrálně se dělí  na Horní Polanku (severně od této silnice) a Dolní 

Polanku (jižně od této ulice). V povědomí obyvatelstva je však horní Polanka část od  

Klimkovic přibližně po zámek, dolní Polanka od zámku k Odře. K Polance patří osady Janová 

a Přemyšov a též několik domků na hranici s Jistebníkem - Hraničky. Parcelací pozemků a 

výstavbou nových rodinných domků se Polanka rozšířila o tři čtvrti (kolonie): Fojtovská, 

někdy nazývaná též Bezručova (kolem Dělnického domu) vznikla kolem roku 1928,  

Zámecká za bývalým zámkem hraběte Blüchera - rovněž kolem roku 1928 vznikla „stará 

Zámecká“, po roce  1945 se rozšířila o „novou Zámeckou“ za bývalou tratí elektrické dráhy,   

Osada míru v horní části Polanky za objekty zemědělského družstva vznikla v padesátých 

letech. Část území Polanky je také začleněna do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Z tohoto je 

zřejmé, že Polanka je součástí území, které je předurčeno k oddychu a rekreaci občanů 

Ostravy. Proto každoročně trvá zájem o parcely na výstavbu rodinných domů, kterých v obci  

neustále přibývá. 

Plocha Polanky je rozdělena do 7 166 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 1532 domů s popisnými čísly. Poslední přidělené popisné číslo 

bylo 1569. Hustota osídlení v Polance činí cca 295 obyvatel na 1 km2, což výrazně převyšuje 

republikový průměr (133 obyvatel na 1 km2). 

Obyvatelstvo žije převážně v rodinných domcích se zahradami, proto má Polanka vesnický 

charakter a poměrně hodně zeleně. Vzhledem k rozsáhlosti obvodu byly už v šedesátých 

letech ulice pojmenovány. Pojmenovaných ulic je v Polance celkem 74 a v tomto roce žádné 

nové pojmenované ulice nepřibyly.     

 

Na ploše Polanky se nachází i velké množství rybníků, menších toků a náhonů. Rybníků je na 

katastru Polanky celkem 16 s celkovou plochou 68,9 ha. Ty první byly budovány již v roce 

1910. Největší z nich je Podhorník s plochou 32 ha. Je zde také čerpací stanice 

jodobromových vod, které 11 kilometrovým potrubím směřují do lázní Klimkovice - Hýlov. 

Dobré dopravní spojení, autobus nebo vlak, činí Polanku dostupnou v základních potřebách, 

nově vybudované cyklostezky a nové turistické chodníky nabízejí klidné trasy vedoucí 

většinou kolem řeky Odry. Dálnice D 1 vede přes polanské území v délce 2,5 km a nejbližší 

sjezdy z dálnice jsou v Klimkovicích nebo ve Svinově. 

 

Obě osady Janová a Přemyšov patří rovněž k Polance, kde stále probíhá výstavba nových 

rodinných domů. I když už tam není v současné době zřízen osadní výbor, tak tradiční akce 

pro děti i další občany, jsou stále organizované místními občany. Z těch nejznámějších to jsou 

např. dětský maškarní ples, cesta pohádkovým lesem a setkání starousedlíků. Hlavním místem 

konání různých akcí a rodinných oslav je místní společenský dům. Jediným místem, kde si 

občané mohou popovídat u piva nebo skleničky něčeho jiného je tak hospoda, která však byla 

celý půlrok z technických důvodů uzavřena. Tam se pravidelně scházejí skupinky místních 

občanů a referují, co by se v osadách mohlo ještě zlepšit, neboť v minulých létech se do 

infrastruktury na Janové hodně investovalo.   

 

Část Přemyšova je přírodní rezervace, která je součástí Polanky. Rezervace se rozkládá 

západním směrem od železničního koridoru vedoucího ze Svinova do Přerova. Východním 

směrem od přírodní rezervace leží městská část Ostrava - Jih. Západním směrem je pak obec 

Polanka.  Severním směrem od rezervace je městská část Svinov. Jihovýchodním směrem od 

rezervace se rozprostírá chráněná krajinná oblast Poodří. Severovýchodním směrem leží 
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přírodní rezervace Rezavka. Přírodní rezervaci Přemyšov tvoří lužní les a mokřadní louky s 

porostem olšiny, na kterých se vyskytuje několik malých pramenišť. Tato prameniště v jižní 

části rezervace přecházejí v mokřadní louky s vodními plochami. Oblast rezervace se 

rozprostírá na levém břehu řeky Odry, která nedaleko těchto míst protéká. Území rezervace je 

značně členité, vyskytují se tu nevelké rokle a rýhy. Na několika místech vyvěrá řada malých 

pramenů, které v malých údolích členitého terénu vytvářejí mokřady a vodní plochy. V oblasti 

rezervace se setkáme s lužními lesy střemchové jaseniny, s mokřadními olšinami, bažinnými 

křovinami a s lipovými dubohabřinami. V mokřejší části území je oblast vhodnější pro růst 

celé řady vodních rostlin jako jsou rákosiny a vysoké ostřice. Daří se tu rovněž několika 

druhům chráněných rostlin a to kotvici plovoucí, leknínu bílému a žebratce bahenní. Na 

mokřadních loukách můžeme vidět na několika málo místech kapradiník bažinný. V lesním 

podrostu a v sušších částech zdejších luk se daří sněžence podsněžníku. Podle zkoumání 

odborníků žije ve zdejší přírodní rezervaci na 14 druhů savců a kolem 80 druhů ptáků, z nichž 

více jak polovina si zdejší oblast zvolila jako své hnízdiště. V bažinaté oblasti rezervace se 

uhnízdili ohrožené druhy ptáků a to hohol severní, chřástal vodní a sluka lesní. V místních 

tůních a jejich blízkém okolí se usadil čolek obecný, rosnička zelená, skokan zelený a hnědý. 

Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena až v roce 2001 a zaujímá rozlohu 30,71 

hektarů. Chráněná lokalita se nachází v nadmořské výšce 215 až 237 metrů. Kolem přírodní 

rezervace neprochází značená turistická trasa. Východní okraj rezervace tvoří silnice vedoucí 

ze Svinova směrem k železniční stanici v Polance a nedaleko západního okraje prochází 

silnice, která vede přes osadu Přemyšov do středu obce Polanka. Kolem západního okraje 

přírodní rezervace prochází značená dálková cyklistická trasa, která nese název Jantarová 

stezka. Na tuto cyklostezku je možné se připojit z řady cyklistických tras, které protkávají 

Ostravu, vydáme-li se do západní části Ostravy.  

 

Nejnavštěvovanějšími budovami v Polance jsou: obecní úřad, pošta, škola, kino, kostely, 

Dělnický dům, obchody Hruška a Atlas, zdravotnické středisko a sportovní hala.    

Poštovní služby zabezpečuje Pošta Partner v budově nákupního střediska Hruška na ulici         

1. května. Jejím 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 trvalému pobytu v Polance bylo k 31. prosinci 2018 přihlášeno 5 069 občanů. Je to proti 

předešlému roku nárůst o 35 občanů. Z dalších údajů vyjměme: z celkového stavu počtu 

obyvatel je 736 dětí do 15 let věku. V roce 2018 se narodilo 56 dětí a zemřelo 47 obyvatel. 

Z celkového počtu obyvatel je v Polance přihlášeno 2 555 žen a 2 514 mužů, z tohoto počtu je 

k trvalému pobytu zapsáno v Polance i 44 cizinců.  

V roce 2018 bylo uzavřeno 5 sňatků. K tradičním akcím radnice patří vítání nových občánků 

a setkání s jubilanty. V roce 2018 byly uskutečněny 3 obřady „vítání dětí“, kterých se 

zúčastnilo 39 dětí z celkového počtu 46 pozvaných. Setkání jubilantů (70, 75 a 80 let) 

proběhlo v sále Dělnického domu a zúčastnilo se 92 z celkového počtu 105 pozvaných 

občanů. 

V Ostravě žilo podle statistiky k 31. prosinci 2018 celkem 298 335 trvale přihlášených osob. 

Nejlidnatějším z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy je stále Ostrava-Jih s 104 

556 obyvateli, nejméně občanů je přihlášeno v městském obvodě Nová Ves, kde žilo 742 

trvale hlášených obyvatel. Polanka je v pomyslném žebříčku počtu obyvatel mezi 23 obvody 

na osmém místě. Sousední Klimkovice měly 4 501 obyvatel. 

https://www.turistika.cz/mista/odry
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Z dostupných matričních záznamů a vzpomínek pamětníků se dosud nikdo v obci nedožil sta 

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

o nejčastějších současných 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... Stejně asi tak jsou 

tajné údaje, který muž a nebo žena jsou v Polance nejstaršími občany.    

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

matrikářky Petra Mamulová a Ing. Jana Fraisová. 

V České republice bylo na konci roku 2018 evidováno 10 649 800 obyvatel. Průměrná hrubá 

měsíční mzda v ČR byla 33 840,- korun. Z dalších dostupných údajů můžeme zjistit, že 

zemřelým ženám v České republice bylo v tomto roce průměrně 80 let a muži se v průměru 

dožívali 73 let. 

 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT 

    

V Polance nad Odrou v tomto roce 2018 působily tradiční čtyři politické strany a to: 

Občansko demokratická strana (ODS). Ta měla 20 členů, předsedou byl Ing. Václav Planka. 

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) měla 8 členů a předsedu vykonával Jaromír Zich. 

Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová (KDU - ČSL) měla 9 členů a předsedu 

vykonával pan Alois Neisar. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) měla v Polance 8 

členů, ale předseda místní buňky nebyl ustanoven. Do řádných obecních voleb, konaných 

v říjnu 2018, starostu obce vykonával osmým rokem pan Pavel Bochnia, místostarostou byl 

Jiří Adamec. Celé 15-ti členné zastupitelstvo bylo do voleb stejné jako v minulém roce.    

 

Těsně před volbami byla poprvé v Polance zaregistrovaná i další politická strana Svoboda a 

přímá demokracie (SPD) a rovněž další nové sdružení Sousedé 2018.  

Ve volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 kandidovalo šest 

subjektů a to Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), sdružení Sousedé 2018, Občanská 

demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Křesťanská demokratická unie - 

Česká strana lidová a Svoboda a přímá demokracie.   

Tradiční postavení SNK na politickém jevišti v Polance nijak významně nenarušilo ani nové 

sdružení nebo strana. Obecní volby tak s velkým náskokem vyhrálo Sdružení nezávislých 

kandidátů a to se samozřejmě projevilo i ve složení nového zastupitelstva, ve kterém mělo 

SNK v patnáctičlenném složení hned devět členů. Ze sdružení Sousedé 2018, kteří v Polance 

kandidovali poprvé, byli zvoleni do zastupitelstva obce tři členové, za ODS je na radnici 

jeden, z KDU - ČSL rovněž jeden a strana SPD, která se voleb zúčastnila poprvé, má v tomto 

volebním období v zastupitelstvu obce jednoho kandidáta. K volbám přišlo celkem 2 128 

voličů, tj. 52,07 % občanů, kteří měli právo volit. V tomto termínu se v Polance konaly volby 

do Senátu ČR. Zvoleným senátorem za Ostravu se stal Ing. Leopold Sulovský.  

     

Zastupitelstvo dne 5.11. 2018 na svém ustavujícím zasedání zvolilo Radu městského obvodu 

Polanka nad Odrou a starostou obce pro nové volební období byl opět zvolen Pavel 

Bochnia, místostarostkou paní Martina Šoustalová, radními pak Jiří Adamec, Jarmila 

Planková a Ing. Vít Suder (všichni SNK).  

Dalšími zvolenými zastupiteli byli: Martin Sýkora, Radovan Řehulka, Ing. Iveta Hellerová, 

Pavel Prauzek (všichni SNK), Mgr. Jiří Šlachta, Ing. Petr Tomášek, Kamil Havrlant (všichni 

Sousedé 2018), Marie Krejčí (KDU-ČSL), Darina Slováková DiS. (ODS) a Čestmír Koller 

(SPD).     
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Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou sídlí od 16. září 2018 v nově zrekonstruované 

budově „Staré školy“ na ulici 1. května 330/160, ve které jsou zde nové prostory pro základní 

uměleckou školu, knihovnu a městskou policii. Nová je i krásná koncertní a obřadní síň a své 

místo má v ní i místní údržba. Budova je díky výtahu zcela bezbariérová, má novou 

zateplenou fasádu, okna a veškeré rozvody. Na východní straně budovy byl zachován text 

původního nápisu a nad hlavním vchodem byl změněn původní nápis Národní škola na 

současný nápis Radnice. Celkové náklady rekonstrukce se přiblížily částce 60 mil. Kč. Zde je 

nutno připomenout, že dne 14. února 2012 byla budova vytopena vodou z vodovodu a bylo 

tam ukončeno vyučování. Obecní úřad má 20 zaměstnanců, z toho 12 úředníků. Dle 

organizační struktury se dělí na dva odbory a to odbor financí, vnitřních věcí a majetku a na 

odbor stavební. Údržba má tři zaměstnance. Chod Sportovní haly a Dělnického domu 

zabezpečuje 5 zaměstnanců. Tajemnicí úřadu vykonávala Ing. Zdeňka Kloužková.   

Pro zajímavost: V roce 2018 bylo řešeno celkem 48 přestupků, kdy největší část, a to 17 

přestupků, bylo řešeno proti veřejnému pořádku a dále 7 přestupků proti občanskému soužití a 

7 přestupků proti majetku. Byly také řešeny přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, kterých bylo v roce 2018 celkem 11.     

Od 1. září tohoto roku došlo na naší radnici ke dvěma personálním změnám. Na oddělení 

životního prostředí a silničního hospodářství nastoupila paní Bc. Beata Štěpánová DiS. a na 

matriku nastoupila paní Ing. Jana Fraisová.      

 

6. ROZHODNUTÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 

 

* Rada projednala v období od 10.1. – 8.3. 2018 mimo jiné:   

• Rozhodla o výběru dodavatele na realizaci stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice    

  v Polance“. 

• Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

  s názvem „Místní komunikace v lokalitě Zámecká“.  

• Schválila znění smlouvy o nájmu řádku nápisu na žulové desce u vsypové loučky.  

* Rada projednala v období od 20.3. – 10.5. 2018 mimo jiné: 

• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava  

  místních komunikací na osadě Mírová“ společnosti STRABAG a.s.  

• Rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce  

  stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Polance“ 

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

  Házenkářům ve výši 30 000,- Kč  

  Klubu rodičů a přátel ZŠ ve výši 8 000,- Kč 

  Zahrádkářům ve výši 5 000,- Kč 

  Chovatelům ve výši 15 000,- Kč 

  DTJ – Asociace sport pro všechny ve výši 4 000,- Kč 

  Spolku Českého červeného kříže ve výši 5 000,- Kč 

  Hasičskému sboru ve výši 15 000,- Kč 

  Kolektivu mladých hasičů ve výši 8 000,- Kč 

  Junáku ve výši 16 000,- Kč 

  Jednotě Orel ve výši 2 000,- Kč 

  Polanským písničkářům ve výši 5 000,- Kč 

  Spolku Péče srdcem, z.s. ve výši 5 000,- Kč 

  Organizaci Charita Ostrava ve výši 3 000,- Kč 

* Zastupitelstvo projednalo v období 28.3. – 9.5. 2018 mimo jiné: 

• Rozhodlo o sloučení MŠ v Polance se ZŠ v Polance s účinností od 1.1. 2019. 

• Projednalo podanou petici proti sloučení MŠ a ZŠ v Polance.  
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• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městského obvodu Římskokatolické     

  farnosti v Polance ve výši 100 000,- Kč.  

• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace na rok 2018 ve výši 15 000,- Kč knihovně v Polance  

  a to na doplnění knižního fondu a na podporu volnočasových aktivit místních dětí. 

* Zastupitelstvo projednalo v tomto období mimo jiné: 

• Rozhodlo poskytnout finanční dotace pro rok 2018 sportovním organizacím se sídlem  

  v Polance a to následovně: 

  Sportovní klub Házená ve výši 153 028,- Kč 

  Volejbalový klub ve výši 60 434,- Kč 

  Fotbalový klub ve výši 144 392,- Kč 

  Tělocvičná jednota Sokol ve výši 92 146,- Kč    

• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace na rok 2018 ve výši 75 000,- Kč spolku Retrostar, za  

  účelem zajištění promítání filmů v budově místního kina.  

* Rada projednala v období od 10.5. – 9.7. 2018 mimo jiné:  

• Schválila řád veřejného pohřebiště v Polance. 

• Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky  

  malého rozsahu s názvem „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek“ pro firmu  

  VD STAV s.r.o.  

• Rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „ Revitalizace odborné učebny  

  fyziky a chemie“ v ZŠ. 

* Zastupitelstvo projednalo v tomto období mimo jiné: 

• Schválilo závěrečný účet městského obvodu Polanka za rok 2017 spolu se Zprávou o  

  výsledku hospodaření, provedenou odbornou firmou. 

• Stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 na 15 členů.  

* Rada projednala v období od 10.7. – 9.9. 2018 mimo jiné: 

• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Grafické  

  zpracování a tisk Polanského zpravodaje“ se společností Šmíragroup a.s. 

• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna  

  podlahové krytiny v ZŠ v Polance“. 

* Rada projednala v období od 10.9. – 10.11. 2018 mimo jiné: 

• Rozhodla o uzavření Dodatku smlouvy na stavební úpravy budovy nové radnice z důvodu  

  víceprací na hodnotu díla ve výši 48 051 234,- Kč bez DPH.  

• Rozhodla o výpůjčce odpočinkové místnosti v budově nové radnice pro potřebu Městské  

  policie na dobu neurčitou.  

• Rozhodla o uzavření Dodatku smlouvy na stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice  

  z důvodu víceprací. Hodnotu díla se upravuje na částku 7 148 937,- Kč bez DPH.  

• Schválila předložený plán zimní údržby místních komunikací v Polance.  

* Zastupitelstvo projednalo v tomto období mimo jiné: 

• Schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2019.  

• Schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho  

  přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Polance.  

* Rada projednala v období od 11.11. – 31.12. 2018 mimo jiné:  

• Rada městského obvodu v tomto období zasedala celkem čtyřikrát. Projednávala zejména 

žádosti majetkoprávního charakteru, což jsou zejména žádosti o uzavření smluv o zřízení 

služebnosti k pozemkům svěřených městskému obvodu Polanka, žádostmi o připojení 

pozemků, na nichž má být umístěn sjezd k místní komunikaci aj. 

• Dále se rada městského obvodu zabývala plánem účetního odpisu majetku a návrhem 

rozpočtu městského obvodu Polanka pro rok 2019.  

• Dle zákona O obcích byli radou městského obvodu jmenování členové komise školské, 

kulturní a sportovní. Předsedou komise zůstává, jako v předešlém volebním období, zastupitel 
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pan Martin Sýkora. Členy komise byli jmenováni paní Tamara Foltýnová, paní Markéta 

Štverková, paní Pavla Šímová a paní Veronika Gadulová.  

• Na svém třetím zasedání rada městského obvodu zřídila novou redakční radu Polanského 

zpravodaje ve složení paní Zdeňka Svobodová, Mgr. Jarmila Stillerová, Ing. Jan Rädisch a 

kronikář městského obvodu pan Stanislav Výtisk. 

* Zastupitelstvo projednalo v tomto období mimo jiné: 

• Zastupitelstvo městského obvodu na svém ustavujícím zastupitelstvu zřídilo výbor kontrolní 

a výbor finanční. Na tomto jednání byli zvoleni předsedové výborů a na druhém jednání 

zastupitelstva městského obvodu Polanka byli zvoleni členové výborů. Výbory budou 

pracovat ve složení: Kontrolní výbor: Ing. Petr Tomášek – předseda, pan Čestmír Koller a 

paní Darina Slováková, Dis – členové. Finanční výbor: paní Marie Krejčí – předsedkyně, 

Mgr. Jiří Šlachta a Ing. Iveta Hellerová – členové výboru. 

• Hlavním projednávaným bodem druhého jednání zastupitelstva městského obvodu 

v Polance byl návrh rozpočtu městského obvodu pro rok 2019, který byl schválen 

zastupitelstvem městského obvodu  ve výši 52 561 000,- Kč.   

 

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

k dispozici na místní radnici. 

 

7. VÝROBNÍ PODNIKY, PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI 

 

Řada podnikatelů a živnostníků v Polance se nijak zvlášť nezměnila a zůstává stejná jako 

v předešlých létech. Zde jsou ti, kteří jsou nejznámější: KUMI elektronic, hračky - prodej a 

velkosklad RAPPA, v.d.stav - stavební a zednické práce, svařovací technika Vlček, BV 

technika - dovoz zemědělských strojů, štěrkopísek, čalounictví Dostál a čalounictví Kotásek, 

opravna šicích strojů Lazar, autokarosérie Kotala, pneuservis Theimer, stavební práce 

AMSET group, opravy elektro Kubenka, lesnické a zahradnické práce Kotala, zahradnické 

práce Struhalová, zahradnické práce Nový, výkopové a zemní práce Franek a pan Dedek, 

montáže plastového potrubí – Plastmont pan Wrona, střechy a stavební práce Lokaj, půjčovna 

lešení Radim Sýkora, půjčovna dodávkových vozidel Besta na Janové, daňové a účetní služby 

paní Kotásková, servis a opravy výpočetní techniky Ivo 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, výroba 

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

Planka, zednické práce Geleta, klempířské služby poskytují Petr Planka a Miroslav Palko, 

satelitní a anténní technika Besta, servis plynových kotlů Juřina, garážová vrata Telner, 

zámečnická výroba z nerezové oceli Dalibor Planka, elektromontáže Havrlant, výroba a šití 

oděvů Marie Sýkorová. 

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

Šárka Theimerová, kosmetika Alena, kadeřnictví Hanka, vlasové studio NELI, kadeřnictví 

Tina. Na Janové je kadeřnictví Miturová a kosmetika Staňková. 

                                            

8. ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

V Družstvu vlastníků v Polance je už několik let zaměstnáno cca 55 zaměstnanců a 

koncepčně ho řídí 9-členné představenstvo z řad členů družstva (většinou nejsou 

zaměstnanci). Běžnou činnost organizuje a řídí ředitel se svým managmentem. Ten tvoří 
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zaměstnanci (nemusí být členy družstva). V tomto roce byl managment 6-členný. Ředitelem i 

předsedou představenstva byl Ing. Jan Rädisch, který nám sdělil následující informace: 

„Rok 2018 byl výrazně ovlivněn dlouhodobým suchým a teplým počasím. Nedostatek srážek 

se v některých regionech projevil nejen na výnosech plodin a jejich kvalitě, ale vyvolal i 

širokou polemiku nad vztahem mezi současným způsobem zemědělské činnosti a celkovým 

úbytkem vláhy v krajině. Tento faktor je však jen jedním z problematických míst ve vývoji 

českého zemědělství po roce 1989“. Tuto situaci poměrně přesně vystihnul i prezident 

Agrární komory České republiky ing. Zdeněk Jandejsek: 

„Dnes rozhodujeme o tom, jestli budeme ti, kdo budou konkurovat světu nebo budeme čekat 

na to, zda bude svět klidný a potraviny si dovezeme. Jak se ukazuje, zatímco tak zvané staré 

členské státy EU postupně zvyšovaly produkci jednotlivých komodit a tím i potravin, nově 

přistoupivší země střední a východní Evropy svou produkci místy až velmi razantně 

snižovaly. Dnes již v produkci potravin nejsme soběstační, což jsme, jistě k velkému 

překvapení laické veřejnosti, byli i v letech před druhou světovou válkou. A nejde jen o 

potraviny, ale musíme mít na zřeteli i ostatní souvislosti. Pokud nebudeme klást větší důraz na 

hnojení přírodním osvědčeným způsobem, tedy chlévskou mrvou a kejdou, slámou a 

nebudeme chovat dostatek dobytka, problémy s úrodností půdy a zadržováním vody se 

neodstraní. Budeme dál hovořit o nutnosti stavět přehrady za stovky miliard korun, i když 

právě organická hnojiva prokazatelně udrží vodu v půdě několikanásobně víc než přehrady. 

Probíhající klimatické změny zvyšují riziko přírodních katastrof. Nejsme na ně připraveni, 

máme zásoby v přepočtu na 1,3 dne, v minulosti to bývaly ve státních hmotných rezervách i 

roky. Nacházíme se v podivné situaci, jsme schopní a máme vhodné přírodní podmínky, 

přesto opouštíme to, co umíme a riskujeme obtížně napravitelné změny v krajině i v 

dostupnosti domácích potravin. Čísla dokládající tento stav jsou následující. U mléka je 

soběstačnost na 85-87%. Vepřové maso 38-39%, drůbeží maso 57-62% , vejce 58-64%. 

Jedině v hovězím mase jsme mírně přebytkoví, o 10% vyrobíme nad hranici 100 %, je to ale 

bohužel dáno i jeho mnohem nižší spotřebou, než je jinde obvyklé.“ 

Zemědělská činnost v Polance nad Odrou vykonávaná i nadále především Družstvem 

vlastníků se prozatím obecné situaci vymyká. Zůstává dostatečně pestré spektrum dlouhodobě 

pěstovaných plodin, mezi které trvale přibyla sója. Pokračují i chovy krav a prasat. Sucho sice 

ovlivnilo výnosy pícnin i obilovin, ale poklesy nebyly nijak dramatické. Pomohl i růst cen 

pšenice a ječmene. Totální propad však zaznamenaly ceny selat a jatečných vepřů, které 

klesly na nejnižší úroveň za mnoho posledních let. Díky tomu v rámci ČR došlo k uzavření 

několika dalších chovů a dalšímu propadu tuzemské produkce. Naopak cena mléka byla 

příznivá a družstvo jeho výrobu dokázalo dále navýšit. 

Výsledky a cenové relace v Družstvu vlastníků v Polance:  

 

Tržní produkce mléka……4 360 779 prodaných litrů, historicky nejvíce,  

                     průměrná cena 8,62 Kč/litr 

Tržní produkce jatečních vepřů ……..650 000 kg, průměrná cena za 1 kg živého prasete 

                    27,21 Kč, mimo to prodáno 1 200 kusů chovných selat. Propad cen       

                                          o 5,70 Kč/kg, tzn. o 17 % !! 

 

Ceny rostlinných komodit 

 

Realizační ceny za 1 q nejprodávanějších plodin v roce:  

                           2013                2014              2015               2016              2017         2018 

Pšenice  …….. 487 Kč           415 Kč …       350 Kč……    355 Kč……  .380 Kč…  450 Kč 

Řepka …….. 1 050 Kč……...990 Kč…….   940 Kč…… 1 010 Kč ……. 990 Kč…. 950 Kč 
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Výnosy plodin v roce 2018 ve srovnání s desetiletým průměrem a rokem 2017 

 

   rok 2018  rok 2017     průměr za předchozí 10-leté období 

pšenice –    58,43 q                        70,08 q   67,00 q 

řepka –   35,93 q  38,77 q   35,16 q 

ječmen –   61,24 q  80,64 q   60,68 q       

kukuřice na zrno –  96,57 q  93,57 q   90,25 q 

sója  -    24,65 q  31,82 q    

 

9. SLUŽBY, OBCHODY, PRODEJNY A RESTAURACE   

 

Od roku 2017, kdy se v Polance změnilo poskytování poštovních služeb a Česká pošta 

ukončila svůj provoz v objektu nákupního střediska Hruška, začala obdobné poštovní služby 

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

s handicapem. Od 1. května tohoto roku, to je přesně po roce provozu, byla na požadavky 

občanů otevřena i druhá přepážka pro poštovní služby. Součásti Pošty Partner je i malá 

prodejna výrobků z chráněných dílen pacientů z Hrabyně a i z dalších dílen z České 

republiky. Dále se zde prodávají upomínkové dárky a vybrané druhy spotřebního zboží. 

Na ulici K Vydralinám se již několik let nachází Sběrný dvůr pro komunální a nebezpečné 

odpady, dále pro BIO odpad, elektro a stavební odpad. Dvůr je celoročně otevřen tři dny 

v týdnu, a to ve středu, pátek a v sobotu. Tato otevírací doba je pro naše občany dostačující a je 

občany hojně využívána. Černé skládky odpadu tak v Polance už téměř vymizely. 

Síť obchodů a prodejen se v Polance v poslední době stabilizovala. Hlavním centrem nákupů 

jsou stále dvě prodejny Hruška. Ta větší je na ul. 1. května vedle nové radnice a ta menší, jak 

co do velikosti, tak i do zájmu občanů, je na ul. Hraničky. V objektu prodejny Hruška u 

obecního úřadu je prodejna stavební chemie. Hodně zákazníků má také prodejna Atlas na ul. 1. 

května, kde je květinářství a prodejna pro zahrádkáře, dále drogerie, prodejna zákusků a 

zmrzliny, prodej krmiva pro domácí zvířata a mnoho druhů papírenského, spotřebního a zboží 

pro domácí kutily. Pekárna u paní Prauskové zaměstnávala v tomto roce 3 zaměstnance. Ti 

vyráběli hlavně veky, bagety, chléb, bulky, housky a knedlíky, které byly expedovány do 

prodejen v okolí Polanky. Samostatná prodejna masa a uzenin v Polance už několik let není. 

Zde je však třeba připomenout, 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 v dosahu městské hromadné dopravy opravdu hodně. Jenom v několik kilometrů vzdálené 

Porubě, kde se pohodlně a někdy bez přestupu svezou občané přímou linkou městské dopravy, 

to jsou TESCO, Kaufland, Lidl, Albert a Globus. O něco horší s běžnými nákupy to mají 

občané z osady Janová a Přemyšov, kde obchod se základními potravinami stále chybí.  

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

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

května) bylo ve středu 28. listopadu naposledy otevřeno pro své věrné štamgasty. Rodinná 

restaurace byla prodána novému majiteli. Po několika měsíční rekonstrukci zřejmě noví 

majitelé změní i dosavadní interiér a prodejní sortiment. Dále si občané v Polance mohou jít si 

posedět do restaurace U Friedlů (ul. Janovská), dále Pizzerie Mendi (vedle sport. haly), 

sklípku Tesera (vedle kina) a Restaurace na Janové. Ta však byla v tomto roce z provozních 

důvodů půl roku uzavřena a teprve v listopadu ji nový pronajímatel znovu otevřel. 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. Po celkové tříměsíční rekonstrukci přivítala dne 9. března Hospůdka Na 

hřišti (u základní školy) opět své staré i nové zákazníky. Ještě po loňském několikadenním 
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otevření bývalého baru U Bena (na Zámecké) se tento objekt asi navždy rozloučil 

s pohostinskými službami, neboť byl prodán a svůj domov tam našli dospělé osoby 

s autismem. Jedinou možnou restaurací v Polance, kde se vaří a je možnost si dát teplé jídlo, 

je jen hospůdka U Machů (Dolní Polanka). Tuto restauraci hojně využívají zákazníci při 

poledním stravování a rovněž při konání různých oslav. Stále v provozu jsou v Polance i dvě 

vinotéky. Jedna vinotéka U Francka manželů Horsákových je v nákupním středisku Hruška a 

druhá vinotéka je u bývalé cihelny v rodinném domku paní Starečkové, která kromě 

venkovního občerstvení nabízí také příjemné posezení uvnitř vinárny. jak pro jednotlivce, tak 

i pro menší skupinku milovníků vína. Své zákazníky má také prodejna nábytku Holčík (ul. Za 

Humny). 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 rok 2018 

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

Čerstvé máslo 250 g 39,90 Kč 47,90 Kč 55,90 Kč 

Vejce 1 ks 3,10 Kč 5,90 Kč 3,20 Kč 

Hovězí zadní bez kosti 199,00 Kč 234,00 Kč 199,90 Kč 

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

Šunkový salám 110,- Kč 118,- Kč 119,- Kč 

Kuře bez drůbků chlazené 64,90 Kč 64,90 Kč 69,- Kč 

Chléb kmínový 30,50 Kč 27,90 Kč 29,90 Kč 

Rohlík  2,10 Kč 2,20 Kč 2,30 Kč 

Brambory konzumní 8,90 Kč 8,90 Kč 13,60 Kč 

Káva standart 100 g 16,90 Kč 18,90 Kč 17,90 Kč 

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

Benzín natural v Klimkovicích 29,90 Kč 31,50 Kč 32,90 Kč 

Pivo čepované v Dělnickém domě:    

Radegast 10° 25,- Kč 25,- Kč 26,- Kč 

Radegast 12° 28,- Kč 28,- Kč 29,- Kč 

                                                            

10. DOPRAVA 

 

Dopravní spojení s důležitými místy České republiky a především s centrem Ostravy zůstalo v 

Polance stejné jako v předešlých létech. Na dolní Polance je zastávka ČD na hlavní železniční 

trati Bohumín - Praha. Rychlíkové spoje zde pochopitelně nestaví, ale spojení osobními vlaky 

do okolních obcí je dostačující a je hlavně využíváno v době odjezdu do zaměstnání a 

příjezdu z něj, dále do různých školských zařízení nebo na výlety do okolí. V České republice 

stále vzrůstá podíl osobní a nákladní dopravy, přibývají vlakové soupravy. Vzhledem k tomu, 

že na železniční trati Bohumín – Praha je provoz takřka nepřetržitý, vzrůstají fronty před 

staženými závorami na dolní Polance u železničního přejezdu směrem na Starou Bělou. 

Kolony aut jsou neúměrně dlouhé a často zasahují až do křižovatky se Svinovskou ulicí. Už 

dva roky se v Polance nachází jeden z kamerově nejhlídanějších železničních přejezdů 

v republice, kde zde řidiči často hazardují nejen svými životy. Nerespektují výstražná 

znamení a nejednou se již stalo, že dokonce uvízli mezi závorami, kam vjeli přes blikající 

červená světla. Zde musíme připomenout, že některé vlaky jezdí přes uvedený železniční 

přejezd nejvyšší možnou rychlostí a to 160 km/hod. I proto se z důvodu vyšší bezpečnosti na 

začátku letošního roku začalo jednat o záměru Správy železniční dopravní cesty o výstavbě 

nového mimoúrovňového křížení železniční trati a silnice. To by mělo být provedeno mostní 
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estakádou začínající v místě uhelných skladů a po několika set metrech se napojí na stávající 

cestu na ul. 1. května cca 100 metrů před oderským mostem. Po páteřní komunikaci na ul. 1. 

května v Polance již několik let platí zákaz průjezdu nákladních aut nad 12 tun a ten řidiči 

začali více respektovat. 

Nejhlavnější 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. 

Našimi 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. 

Osoby nad 65 let mohou po Ostravě, po vyřízení jízdních dokladů, jezdit městskou 

hromadnou dopravou zdarma. Další spojení meziměstským autobusem soukromého dopravce 

využívají ti cestující, kteří cestují z Polanky od železniční zastávky ČD směrem na Brušperk, 

Starou Ves nebo Trnávku. 

Dostupnost do Polanky přiblížila i dálnice D 1 vedoucí z Prahy, Brna, na Bohumín a dál do 

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

ve Svinově. Možná je to pro naše občany dobře, protože soudržnost obce nebyla tolik 

narušená. 

                              

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 

 

Přehled uskutečněných staveb a oprav v roce 2018:                                                                        

 

Výsadba zeleně  

V průběhu roku byla realizována výsadba izolační zeleně kolem dálnice. Záměrem celého 

projektu bylo vytvoření zeleného koridoru kolem dálnice, která protíná katastr území Polanky. 

V rámci projektu byly vysazeny jak listnaté, tak i jehličnaté stromy, které budou nosnou 

kostrou celého porostu i v zimním období. V rámci izolačních výsadeb byly použity pouze 

původní druhy tak, aby nebyla narušena funkce volné krajiny a výsadby nepřispěly k šíření 

invazivních druhů dřevin. Výsadby kombinují patro stromů s patrem vysokých keřů kolem 3-

4 metrů a doplněné o okraje z nízkých dřevin. Izolační zeleň bude sloužit jako optická a 

hluková bariéra mezi dálnicí D1 a zástavbou. Výsadba bude zastávat však i další aspekty jako 

je ochlazování prostředí a ulpívání nadměrné prašnosti zejména v teplých suchých měsících. 

Zařazením borovice lesní bylo zajištěno vytvoření bariéry i v zimních měsících. Výsadby 

nemalým dílem přispějí také k zlepšení podmínek pro život zvěře v otevřené krajině. V rámci 

realizace byla vysázena zeleň po obou stranách dálnice, a to v úseku od ul. Ostravská po ul. 

Příměstskou. Celkem bylo vysazeno 375 stromů a 1 190 keřů. Městský obvod má v rámci 

smluvních podmínek zajištěnou následnou údržbu po dobu pěti let tak, aby došlo k řádnému 

zapěstování a naplnění hlavních cílů projektu. Celkové náklady na realizaci obou části 

projektu činily cca 2.800 tis. Kč, následná údržba po dobu pěti let bude stát 600 tis. Kč. 
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V rámci údržby a rozvoje veřejné zeleně byly v roce 2018 realizovány také další menší 

projekty. Byla upravena zeleň v centru obce v okolí prodejny Hruška. Opravené zpevněné 

plochy jsou nově lemovány živými stálezelenými dřevinami a nad nimi se snad brzy 

rozprostřou rozkvetlé koruny vysazených okrasných jabloní. Ke konci jara byla také upravena 

zeleň v okolí rekonstruované Obecní kaple. Na místím hřbitově byl obnoven poslední 

přestárlý přerostlý živý plot mezi hroby v levé části. Spolu s dokončenou přestavbou staré 

školy byla také upravena zeleň přiléhající k tomuto objektu a k památce stoletého výročí 

založení republiky byly v parku u kostela vysazeny tři lípy. 

 

Opravy komunikací  

V průběhu roku proběhlo několik rozsáhlých oprav a staveb na místních komunikacích. 

Jednou s nejnákladnějších byla oprava komunikací na Mírové osadě. V celém rozsahu byly 

opraveny asfaltové povrchy včetně nových obrub a uličních vpustí, na ul. J. Štorkána, G. 

Tajovského, J. Glazarové, Tesaříkova a Na Kopečku. V rámci akce byly také vybudovány 

zvýšené plochy dvou křižovatek a upraveno dopravní značení. Další stavbou byl nový 

chodník podél ul. Hraničky, od křižovatky s ul. A. Letenské po křižovatku s ul. H. Malířové. 

V této lokalitě byly také vystavěny zvýšené plochy křižovatek ulic Hraničky x Heleny 

Malířové, Bezručova x Anny Letenské, Hraničky x Anny Letenské. Následně bylo upraveno 

dopravní značení v celé oblasti, kde nyní platí přednost zprava. Dále byla na ul. 1. května 

realizována stavba chodníku v úseku od ul. Za Humny po parkoviště před tzv. Lázeňským 

domem. Na ul. Malostranská před vjezdem k mateřské škole byl také postaven nový dopravně 

bezpečností prvek ve formě zvýšeného zpomalovacího prahu, který výrazně přispěl ke snížení 

rychlosti vozidel v tomto místě. Celkové náklady na tyto dopravní stavby dosáhly 14,6 mil. 

korun. 

 

Nová učebna chemie a fyziky v základní škole 

Po dvou letech příprav se na podzim 2018 zrealizoval projekt s názvem „Revitalizace odborné 

učebny fyziky a chemie“. Projekt se zabýval modernizací odborné učebny v základní škole 

tak, aby odpovídala současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i 

teoretické vyučování. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků 

II. stupně základní školy. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odborných 

pomůcek, které bude podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. Žáci se také 

naučí pracovat a využívat nejnovější technologie. V konečném důsledku to bude znamenat 

získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je 

také zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy a ke všem učebnám, pomocí tzv. 

schodolezu (mobilní zařízení umožňující přepravu invalidního vozíku po schodištích). 

V rámci realizace byly ve dvou odborných kabinetech a učebně opraveny podlahy, dodán 

nový nábytek, pylonová tabule s interaktivním systémem a přes 200 ks odborných učebních 

pomůcek a zařízení. Celkové náklady dosáhly 3,1 mil. Kč, výše dotace činila 2.430 tis. Kč. 

Celý projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a realizován 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

Stavební úpravy „Staré školy“ v Polance 

Na podzim roku 2018 byla dokončena jedna s největších investic městského obvodu, dílo 

s názvem Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou. Slavnostní otevření se konalo 

dne 15. 09. 2018 za velkého zájmu široké veřejnosti 

 

Předmětem realizace byla celková rekonstrukce objektu bývalé tzv. „Staré školy“. Jedná se o 

samostatně stojící objekt postavený v roce 1905, který se nachází na mírném svahu nad 

páteřní komunikací 1. května a společně s nedalekým kostelem a parkem Václava Nelhýbla 
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tvoří výraznou dominantu ve středu obce. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

Jedná se o troj-trakt s vnitřní chodbou. Budova je mírně členitého půdorysu připomínající 

písmeno E s rozdílně řešenými bočními křídly. Zvýšené přízemí je přístupno buď z ulice 

hlavním vstupem, nebo zadním vstupem od přilehlého parkoviště. Pro obyvatele Polanky se 

jedná o významnou budovu s bohatou historií. V budově do roku 2012 působila Základní 

škola Heleny Salichové, před zahájením rekonstrukce byl však objekt ve velmi špatném 

stavebně technickém stavu a byl využíván již pouze z jedné třetiny Základní uměleckou 

školou Heleny Salichové. 

  

Realizace stavby: 

V září 2017 byla zahájena realizace celkové rekonstrukce. Fasáda budovy byla ze tří stran 

zateplena, vyjma čelní strany historické fasády, ta byla nově rekonstruována včetně 

štukatérských dekorativních prvků. Nová plastová okna s trojsklem s vnější stranou v dekoru 

dřeva, ladí s fasádou provedenou v teplých pastelových barvách. Na valbovou střechu byla 

použita plechová falcovaná krytina antracitové barvy. Na severní straně přistavěn prosklený 

výtah obsluhující veškerá podlaží včetně sklepa. V místě původního výklenku provedena 

vestavba s prosklenou fasádou s ocelovou konstrukcí. Přístavba garáže na severní straně má 

jednoduchý kubický tvar a je zapuštěna do přilehlého svahu parku. Její extenzivní zelená 

střecha plynule navazuje na původní zeleň parku. Nový kamenný obklad garáže koresponduje 

se soklem stávající budovy. S čelní strany objektu bylo nově vybudováno betonové 

monolitické schodiště obložené teracovými deskami. Podsklepené části objektu byly nově 

odizolovány proti vodě, na vnitřní stěny byla použita sanační omítka. V objektu byly nově 

provedeny veškeré vnitřní instalace, kanceláře a obřadní síň jsou vybaveny klimatizací. 

Obřadní síň má také vlastní vzduchotechniku s rekuperační jednotkou. V budově je 

instalováno nouzové osvětlení s centrální baterií a také elektronický zabezpečovací systém 

dělený na jednotlivé provozní sekce. Prosklené příčky na chodbách a vstupní dveře ze dvora 

jsou provedeny z hliníkových profilů. Na schodiště a chodby byla použita keramická dlažba, 

podlahy v kancelářích a učebnách kryjí zátěžové koberce. V obřadní siní jsou na stěnách 

instalovány dekorativní akustické panely, strop kryjí akustické podhledy. Objekt je vytápěn 

sestavou dvou kondenzačních plynových kotlů. Součástí realizace bylo rovněž vybavení 

interiéru nábytkem. Kolem objektu bylo vybudováno 26 parkovacích stání z žulové kostky a 

upraveny obslužné asfaltové komunikace, doplněno veřejné osvětlení. Následně byly 

provedeny terénní úpravy a vysazena vhodná zeleň. Stavba byla dokončena v říjnu 2018 

s celkovými náklady cca 58 mil. Kč, které byly hrazeny z rozpočtu městského obvodu se 

spolufinancováním z rozpočtu města Ostravy. 

Hlavním a naplněným cílem přestavby je nové plnohodnotné využití objektu a jeho kompletní 

modernizace. V budově nyní sídlí Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou a Základní 

umělecká škola Heleny Salichové. V přízemí se nachází knihovna a obřadní síň, využívána 

základní uměleckou školou rovněž jako koncertní sál. Technické zázemí, archivy, sklady, 

prostory pro zaměstnance údržby jsou umístěny v podsklepené části objektu. Rekonstrukce v 

maximální míře respektovala historické prvky. Především členění fasády a její barevné řešení, 

obnova původního nápisu na fasádě, renovace dřevěné prosklené stěny ve vestibulu včetně 

vitráží, ale i celá řada dalších detailů. Současně se podařilo do historického vzhledu objektu 

implementovat moderní prvky, jakými jsou prosklený výtah a vestavba, přístavba garáží 

a rovněž i celková koncepce interiéru vhodně a nenásilně doplňuje charakter budovy. 

K celkovému zdařilému výsledku realizace výrazně přispěla jasná koncepce využití a  

následného provozu budovy ze strany investora, na to navazující kvalitně zpracována 

projektová dokumentace a v neposlední řadě také vysoká kvalita stavebního provedení díla. 

 

 



 16 

Hasičská zbrojnice 

Další velmi významným dílem dokončeným v posledních dnech před vánočními svátky byla 

realizace stavby s názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka nad 

Odrou. Akce byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a 

Ministerstva pro místní rozvoj.  

Celý projekt se začal připravovat již od podzimu 2015. V roce 2016 byla zpracována 

projektová dokumentace, zajištěno vydání stavebního povolení a následně byl hledán způsob 

financování s podporou dotace. Tato snaha slavila úspěch a v březnu 2017, kdy bylo 

rozhodnuto o poskytnutí dotace. Bylo započato s přípravou zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele a administrativními úkony ve vztahu k poskytovateli dotace. Po dalším roce práce 

a schvalování, byla v dubnu 2018 podepsána smlouva se zhotovitelem a započato s pracemi. 

Samotnou realizaci již od počátku značně komplikovaly různé skryté konstrukční závady 

především ve vztahu ke statice celého objektu: nedostatečné původní základy, roznášecí 

konstrukce apod. Vše se podařilo vyřešit ku prospěchu celé stavby a v řádném termínu. 

Za osm měsíců realizace se provedla kompletní modernizace budovy, nová elektroinstalace, 

slaboproudé rozvody, rozvody vody a kanalizace, nové vytápění včetně komínů a kotlů, nově 

instalovaná vzduchotechnika, rozvody stlačeného vzduchu, elektronický zabezpečovací 

systém, nové podlahy, omítky, stropy, sociální zařízení, nová střecha, zateplení fasády, stropů 

a podlah, na závěr byly upraveny zpevněné plochy.  Původní členění objektů bylo zachováno 

s drobnými dispozičními změnami. V přízemí se nachází garážové stání pro dva hasičské 

vozy, v zadní části je situováno zázemí pro zásahovou jednotku - šatna se sociálním 

zařízením. V druhém nadzemním podlaží se nachází bytové prostory. Třetí podlaží zabírá sál, 

určený pro školení zásahové jednotky a schůze sboru dobrovolných hasičů, je zde také 

samostatná kancelář pro velitele zásahové jednotky. Celkové náklady dosáhly bez mála 10 

mil. Kč a z velké části byly pokryty dotací.  

 

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého 

Dolní Polanku opět zdobí zrestaurovaná kulturní památka kamenná socha sv. Jana 

Nepomuckého. Nelehký osud tohoto světce se jakoby promítnul i do novodobého příběhu naší 

kamenné sochy. Již začátkem roku 2017 byl zpracován prvotní restaurátorský záměr a bylo 

zahájeno zajišťování financí z možných dotačních zdrojů. V průběhu roku byly také 

vypořádány vlastnické práva k pozemkům kolem této památky. Začátkem roku 2018 bylo vše 

připraveno k zadání a zahájení prací. V únoru však došlo k vážnému poškození památky při 

dopravní nehodě, což vyvolalo nové projednání se všemi dotčenými orgány a rozšíření 

původního restaurátorského záměru. Nicméně dnes je již socha opravena a znovu umístěna 

v původní lokalitě. Restaurátoři odvedli velice precizní a kvalitní práci. Ve spolupráci 

s historiky pátrali také po původním znění nápisu na podstavci, který byl vlivem doby a 

nedochovaných záznamů nečitelný. Na podstavci sochy bylo zachováno označení výše 

hladiny při povodních v roce 1997. Náklady na opravu činily 300 tis. Kč, byly pokryty 

z dotace statutárního města Ostravy a rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou. 

 

Dále byly městským obvodem 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 provádí na celém území městského obvodu Družstvo vlastníků 

Polanka nad Odrou. Zimní údržba ostatních veřejných prostranství a chodníků spadá do 

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

zajišťována zimní údržba, je 54 km z toho 12 km připadá na chodníky. I zimní údržba 
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ostatních veřejných prostranství a veřejných parkovišť na ploše cca 5 000 m2 spadá do 

povinností zaměstnanců polanské údržby. 

 

12. ŠKOLY 

 

V tomto roce nedošlo na Základní škole Heleny Salichové k žádným výraznějším změnám. 

Učitelský sbor měl 24 pedagogů, 4 vychovatelky a 4 asistenty pedagogů. Dále na základní 

škole pracovalo 9 nepedagogických zaměstnanců a 5 zaměstnanců bylo zaměstnáno ve školní 

jídelně. Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do základní školy v Polance 369 žáků (191 

chlapců a 178 děvčat), z toho 41 žáků nastoupilo do prvních tříd (17 chlapců a 24 děvčat).   

Ve dnech 22. – 25. října 2018 se uskutečnila exkurze v Košicích při příležitosti 100. výročí 

vzniku samostatného československého státu. Této exkurze se zúčastnila 18-ti členná 

delegace. Akce se uskutečnila za dotační pomoci z Magistrátu města Ostravy, odboru školství.  

 

Školní jídelna je nedílnou součástí základní školy v Polance, která má kapacitu na přípravu  

500 teplých jídel. Počet připravovaných jídel se denně pohybuje kolem 390 porcí, z toho tuto 

stravu odebírá asi 60 občanů a 12 učitelů ze Základní umělecké školy. Ceny za obědy zůstaly 

stejné jako v předešlém roce a jsou 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 a jídelně v roce 2005 a tak 

zaměstnanci i strávníci čekají na zkrášlení prostorů například novou výmalbou, osvětlením a 

interiérem. Po několika létech se kuchařky v červnu dočkaly pořízení druhého konvektomatu, 

neboť ty jsou oproti klasickým troubám daleko rychlejší. Elektrické trouby ale zrušeny nebyly 

a tak zůstaly ve vybavení kuchyně. Velkou výhodou pro naše občany je i to, že kolektiv 

kuchařek dovede připravit i teplou stravu a studené mísy na rodinné oslavy, plesy, svatby, 

schůze apod. 

Vedoucí školní jídelny je nadále paní Karin Krůlová. Hlavní kuchařkou je paní Ludmila 

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

Místní školní družina má kapacitu 120 žáků a vedoucí družiny je paní Renáta Dostálová. 

 

Spolek klubu rodičů žáků ze Základní školy v Polance opakovaně na začátku školního roku 

2017/2018 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 pod dohledem místních hasičů. 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 tohoto roku Klub rodičů 

zorganizoval v prostorách základní školy další originální Maškarní ples, letos s tématem na 

počítačovou hru Minecraft. Hlavními hrdiny mezi postavičkami z této kostičkové hry byli 

hráči 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 klub rodičů při ZŠ připravil 

další společnou akci s TJ Sokol, a to Den sousedů. Za vzornou spolupráci po celý tento rok 

děkuje klub rodičů hlavně vedení základní školy a dále polanskému hokejovému klubu a 

místním hasičům za jejich profesionální přístup a spolupráci.  
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Základní umělecká škola Heleny Salichové v Polance se nadále podílela na organizaci 

různých kulturních akcí v obci. Zde je krátký výčet nejvýznamnějších okamžiků roku 2018 se 

kterými nás seznámil ředitel ZUŠ: 

„Od ledna do května tohoto roku probíhala jednotlivá kola soutěží ZUŠ ČR ve hře na dechové 

nástroje a v sólovém zpěvu. Nejdále jsme se dostali v soutěži hra na dechové nástroje, 

konkrétně ve hře na zobcovou flétnu. Naše žákyně Jana Dvořáková se v celostátním kole 

umístila na druhé příčce. V květnu 2018 se konal druhý ročník celostátního happeningu ZUŠ 

OPEN, jehož součástí se naše škola stala. K této příležitosti jsme na našich pracovištích 

uspořádali den otevřených dveří a slavnostní koncert žáků.  

Letní prázdniny jsme prožili ve znamení příprav na stěhování ZUŠ do naší „domovské“ 

budovy na ulici 1. května. Rekonstrukce budovy se blížila ke svému závěru a 15. září jsme 

slavnostním koncertem zahájili provoz v nových krásných prostorách. Ještě v září naše škola 

připravila krátký koncert žáků k příležitosti setkání s jubilanty v Dělnickém domě.  

Významným datem se stal 9. listopad. V tomto dnu jsme koncertem učitelů oslavili 60 let od 

založení naší školy. Akce byla současně naším prvním koncertem v novém koncertním sále 

ZUŠ. V prosinci 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. 

Naše škola má několik odloučených pracovišť v Ostravě - Porubě, Krásném Poli a 

Kyjovicích. V ZUŠ v Polance vyučuje 13 pedagogů. Škola má na pracovišti v Polance 

přibližně 110 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 

a výuka zpěvu. Pedagogové naší ZUŠ jsou členy nejrůznějších hudebních uskupení, např. 

Janáčkovy filharmonie nebo místního uskupení Polanští písničkáři. 

Za zmínku jistě stojí také informace, že v prosinci 2018 byl založen Spolek přátel ZUŠ 

Heleny Salichové, jehož hlavním posláním je podpora činnosti ZUŠ Heleny Salichové“, dodal 

v závěru ředitel ZUŠ Mgr.art. Petr Kotek.  

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši mateřskou školu 126 dětí ve věku 3-6 let. 

Zaměstnanců bylo celkem 21, z toho 10 učitelek, 2 asistenti pedagoga, 8 provozních 

zaměstnanců a 1 chůva pro děti mladší 3 let, která dostávala mzdu z evropských fondů. I 

v tomto školním roce pořádala mateřská školka 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 pořádaná v sále 

místního kina u příležitosti 35. výročí provozu v nové školce. Děti 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.  

Opět i v tomto roce mohly děti navštěvovat kroužek anglického jazyka a kroužek sportovní. 

Nadále fungovala velmi dobrá spolupráce všech školských zařízení v Polance . 

V dubnu 2018 rozhodla rada a zastupitelstvo v Polance o sloučení mateřské školky se 

základní školou, pod hlavičku jedné příspěvkové organizace, a to od 1. ledna 2019. K 31. 

prosinci tohoto roku odešla do zaslouženého důchodu dlouholetá ředitelka MŠ a učitelka paní 

Pavla Nevímová, které patří poděkován za vykonanou práci při předškolní výchově těch 

nejmenších dětí. Paní Nevímová nastoupila jako učitelka do nově otevřené mateřské školky 

v roce 1983 a od roku 1992 vykonávala funkci ředitelky mateřské školky v Polance. 

Součástí mateřské školky je v budově i školní jídelna a kuchyň. Pro tento rok byly stanoveny 

ceny jídel takto: děti 3 – 6 let platily za celodenní stravu 32,- Kč, sedmileté děti 36,- Kč, 

zaměstnanci 28,- Kč a pro cizí strávníky byla cena obědů za 61,- Kč. Vedoucí školní jídelny 

vykonávala paní Jana Sojková. 
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V Polance nad Odrou na Janové byl v roce 2010 zkolaudovaný nově vystavěný areál 

výchovného ústavu pro děti z různých částí naší republiky vyžadující soustavnou intenzívní 

individuální péči (děti s extrémními poruchami chování). Dnes se již můžeme ohlédnout za 

výsledky tohoto ústavu od zmíněného roku 2010 do roku 2018. 

Za uvedené období bylo na tomto oddělení umístěno celkem 334 dětí ve věku 12 – 18 let. 

Průměrná délka pobytu těchto dětí na oddělení se statisticky pohybovala kolem 6 měsíců. 

Tyto děti zde ve sledovaném období umísťovalo na základě rozsudku příslušného soudu 

celkem 40 zařízení institucionální výchovy z celé České republiky. Byly to dětské domovy, 

dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy a v několika případech zde 

byly umístěné děti sociální kurátorkou oddělení sociálně právní ochrany dětí přímo z rodin. 

Některé umístěné děti plnily povinnou školní docházku, většina dětí absolvovala učební 

obory. V létech 2010 až 2018 pedagogové vyučovali děti v celkem 54 učebních oborech, což 

je úctyhodný počet. Oddělení pracuje každý školní rok pod supervizí a intervizí. 

Jelikož kapacita oddělení nestačila uspokojit poptávku, byla na oddělení od února roku 2018 

zrušena výchovná skupina dívek a o tuto kapacitu byl navýšen počet lůžek pro chlapce. 

Skupina dívek byla přemístěná na oddělení do Frýdku-Místku a rovněž rozšířená o kapacitu 6 

lůžek. Toto dívčí oddělení převzalo vyzkoušený, ověřený a funkční model oddělení na Janové 

– režimově, obsahově, organizačně, terapeuticky, kolegyně a kolegové z oddělení ve Frýdku-

Místku se půl roku před přemístěním dívek účastnili na oddělení Janová zaškolování formou 

náslechů a stáží. Terapeutický tým z oddělení Janová byl nápomocný v prvních měsících 

kolegům na oddělení Frýdek-Místek. 

V současné době jsou ve Výchovném ústavu v Polance umístěni chlapci ve věku 12 až 18 let, 

kteří vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči. Ti studují na oddělení na základě 

individuálních studijních plánů z kmenových škol. 

 

13. KULTURA, ZÁBAVA  A  VOLNÝ ČAS 

  

Rok 2018 zahájili písničkáři z Polanky bez svého dlouholetého člena Zdeňka Vavroše, který 

z důvodu pokročilého věku ze souboru odstoupil. Slíbil jim ale, že jim vždy rád ještě 

vypomůže. Do souboru přišel nový zpěvák pan Bohumil Neuwirth. Písničkáři tak měli 10 žen 

(6 zpěvaček, 4 muzikantky) a 6 mužů (4 zpěváci, 1 muzikant, 1 zvukař). Na začátku tohoto 

roku začali zkoušet u paní Šárky Podolské v hospůdce U Dluhošů nebo v Základní škole 

Heleny Salichové, když Základní umělecká škola byla ještě v rekonstrukci. Již 5. ledna se 

v prostorách Dělnického domu v Polance uskutečnilo setkání písničkářů s paní starostkou 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Petrou Bernfeldovou. Tohoto setkání se 

zúčastnil i starosta obce pan Pavel Bochnia.  

V tomto roce zpívali pro seniory z Moravské Ostravy a Přívozu v Klubu Parník a pro naše 

jubilanty v Polance. Nově uskutečnili v hospůdce U Machů „ Posezení s písničkou“. Akce se 

moc všem líbila, a tak si slíbili, že ji někdy zopakují. Písničkáři měli své vystoupení i při 

rozsvícení vánočního stromu v Polance. V uvedeném roce uskutečnili celkem 15 vystoupení. 

O prázdninách se členové souboru opět sešli u Turoňů na Dolní Polance a těšili se, že si opět 

po delší přestávce společně zazpívají.   

 

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 roce 2018 se v 

Polance konala spousta akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Odstartovala to výstava s vernisáží 

pod názvem Poslední cesta do Španělska. Touto vernisáží jsme se rozloučili s autorem 

fotografií Tomášem Bosákem. Hudební vystoupení zajistila básnířka a zpěvačka Silvie 
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Gadulová. Celkem se sešlo 48 lidí. Díky grantu, který dostala knihovna od úřadu jako každý 

rok, tentokrát s názvem: Do knihovny za poznáním, je pro děti pořádána řada soutěží a jiných 

aktivit. Nejoblíbenější a dětmi očekávaná je Noc s Andersenem, které se letos zúčastnilo 35 

dětí. Podzimní hra Binga měla také velký úspěch. Na hlavní hru přišlo 50 dětí. Polanka je 

zapojena do projektu Lovci perel, které nám finančně zajišťuje Družstvo vlastníků Polanka 

nad Odrou. Díky tomu byly pro děti nakoupeny odměny do obchůdku, který byl letos otevřen 

celý měsíc červen a prosinec a děti tak mohly nakupovat za své nasbírané Moriony.  

Knihovna se také zúčastnila projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, kde děti prvních 

tříd za pravidelnou návštěvu v knihovně při společném čtení, dostaly knihu Bráchova 

bota…Také pro naše nejmenší budoucí čtenáře je jednou za 14 dní ve čtvrtek realizován klub 

Broučci, který se těší veliké oblibě. Pro starší čtenáře je každý měsíc připravován klub 

Generace, kde si společně povídáme o knihách a novinkách, které vyšly. Prvních 14 dní v září 

byla knihovna z důvodů stěhování uzavřena. Knihovna se přestěhovala do větších a krásných 

prostor „staré školy“ a 15. září se slavnostně otevřela pro veřejnost. V budově kromě 

knihovny je také obecní úřad a ZUŠ. Chtěla bych poděkovat kolegyním, které mi pomohly se 

stěhováním a následným vybalováním. Další změnou je navýšení otevírací doby o další den a 

to o středu. Věřím, že se lidem v nové knihovně líbí a budou zde spokojení a rádi se vracet“, 

poznamenala na závěr knihovnice paní Karla Zábojová. 

 

V Polance promítá místní kino 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 stalo občanské sdružení Retrostar.  

V tomto roce proběhlo v kině 67 kinopředstavení a popáté se zde konal dvoudenní 

Mezinárodní festival outdoorových filmů. V roce 2018 byla v místním kině návštěvnost 

celkem 2865 návštěvníků. V květnu bylo v Retrostaru provedeno představení Manželství v 

kostce s herci Zuzanou Krónerovou a Oldřichem Navrátilem v hlavních rolích, v září pak 

skvělé představení Simony Stašové - Shirley Valentine a několik divadelních představení 

amatérských souborů. V kině se jako každý rok pořádají vystoupení místní školky pro rodiče 

a prarodiče, proběhly volby prezidenta republiky, koncerty hudebních skupin, zkoušky a 

koncerty Dechové hudby Polanka. 

 

Nejstarším kulturním souborem v obci je Dechová hudba Polanka, která byla založena již 

v roce 1919, a tak v tomto roce oslavuje výročí 99 let nepřetržitého trvání. Na vánočním 

koncertě 2013 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 30 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. Orchestr taktéž vystupuje na tradičním Polanském krmáši v areálu 

chovatelů. 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, pohřbech a různých jubileích.  
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V tomto roce měli polanští zahrádkáři zaevidováno ve svém spolku 76 členů. První lednové 

setkání s pohoštěním měli v hospůdce U Friedlů pro svých 42 členů, které bylo odměnou za 

přípravu a realizaci samotné vánoční výstavy v předminulém roce. Velice dobře dopadl i 

Společenský taneční večírek, který uspořádali společně se spolkem chovatelů. I když se tento 

večírek konal naposledy v sále pohostinství U Dluhoše, všechny zúčastněné nadchl. Na 

výroční členské schůzi konané dne 8. března zhodnotila paní Struhalová činnost organizace za 

uplynulý rok. Pokladní paní Marie Andlová podala zprávu o hospodaření spolku. Dále výbor 

zahrádkářů nastínil přehled akcí na celý rok. Novými členy spolku se stali paní Šárka 

Kozelská, pan Aleš Polzer a pan Pavel Vytřas. Kytičkou a malým dárečkem popřáli 

jubilantkám, a to paní Anně Slahúčkové (85 let), paní Jarmile Přistoupilové (80 let) a  paní 

Oldřišce Sladké (60 let). Projekci fotografií z historie Polanky připravil pan Josef Himlar. 

Dvoudenního zájezdu do Prahy pořádaného ve dnech 18.-19. května se zúčastnilo 25 členů. Ti 

měli zajištěnou prohlídku i s průvodcem v dendrologické zahradě Průhonice. Všichni 

účastníci byli spokojeni, počasí jim přálo a někteří jednotlivci si naplánovali návštěvu 

historických památek, kulturních představení, divadel či výstav. Na výstavu podzimní 

přehlídky ovoce a zeleniny Flora Olomouc s pojetím a názvem „Tržiště první republiky“ ke 

100. výročí vzniku našeho státu a tradicím trhů na náměstích a návsích, se přihlásilo 49 osob. 

Součástí celostátní výstavy Flora Olomouc 2018 byl i projekt „Rozkvetlé památky“ ve 

spolupráci se svazem květinářů a floristů z České  republiky. Květy příznačně v barvách 

trikolory byly vyzdobeny olomoucké objekty např. kostel sv. Mořice, kostel panny Marie 

Sněžné, kostel Dominikánů, výzdoba sloupu Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním 

náměstí. Všichni účastníci tohoto jednodenního autobusového zájezdu konaného dne 5. října 

hodnotili akci kladně.   

Členská schůze konaná dne 8. listopadu byla především zaměřena na přípravu vánoční 

výstavy v Polance. Tentokrát bylo zvoleno téma „Vánoční betlémy“. Na této schůzi popřáli 

svým jubilantům panu Vladislavovi Homolovi (90 let), panu Milanovi Pavlíčkovi (85let), 

paní Marii Bohdové (70let), paní Zdeňce Sekerové (70let) a panu Romanovi Vlčkovi (60let). 

Ukázku zdobení vánočních jablíček cukrovou technikou předvedla paní Mgr. Radka 

Vytřasová. 

Vánoční výstavu s řemeslným jarmarkem organizuje spolek zahrádkářů, rozsvícení vánočního 

stromu naše obec. Tato společná akce proběhla v Dělnickém domě ve dnech 1.-2. prosince již 

potřetí. V kronice zahrádkářů bylo zaznamenáno celkem 819 podpisů návštěvníků výstavy, 

kteří svou účastí podpořili práci a snahu, a také aby tradice adventu stále pokračovala. 

K zhlédnutí bylo naaranžováno členy celkem 64 betlémů, kterým na pódiu vévodil betlém 

v životní velikosti zapůjčený z římskokatolického kostela v Ostravě-Přívoze. Zájem 

spoluobčanů o tuto výstavu přiměl zahrádkáře k tomu, že se již nyní připravují na další advent 

příštího roku.   

 

Rok 2018 začal pro Myslivecký spolek jako každoročně tradičním mysliveckým plesem 

pořádaným v prostorách Dělnického domu. Oproti předchozímu roku byl již zájem o 

vstupenky o něco větší. Průběh zimy byl mírnějšího rázu, proto nebylo nutné intenzivní 

přikrmování zvěře.  

Tento rok byl pro spolek i rokem volebním. Předsedou mysliveckého spolku byl zvolen Pavel 

Foltýn, místopředsedou Jaromír Kotala, hospodářem Radomír Malík, který byl po zbytek roku 

zastupován Vladimírem Bergrem. Pokladníkem byl zvolen Jiří Vozník, kynologickým 

referentem pak Vladislav Holub. Novým členem se stal Jan Hampl a tím doplnil stav členů na 

osmnáct. Do zkušební doby byl po úspěšném absolvování mysliveckých zkoušek přijat 

Václav Michalčík. 
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Léto bylo nadprůměrně teplé a v tomto důsledku došlo na vodních plochách k úhynu kachen 

z důvodu příliš teplé vody. Výsledek podzimních honů na kachny byl žalostný a jeden 

společný hon byl dokonce zrušen. 

Na tradiční vycházce (honu) na drobnou zvěř (zajíc, bažant) ulovili místní myslivci celkem 5 

zajíců a 1 bažanta. Procházeli však jen zlomek honitby a ulovená zvěř byla zamražena pro 

potřeby naplnění tomboly na Myslivecký ples. Celý tento rok úspěšně zakončili myslivci  

silvestrovským posezením na myslivecké chatě v Polance. 

 

V roce 2018 bylo v Místní skupině Českého červeného kříže registrováno 148 členů s 

průměrným věkem 73,6 let. Na valné hromadě MS ČČK, konané v únoru, byl vybrán 

dobrovolný příspěvek 900,-  Kč na podporu  boje proti rakovině, který byl zaslán na sbírkový  

účet Ligy proti rakovině v Praze. V měsíci květnu členové ČČK rovněž finančně podpořili 

„Český den boje proti rakovině“, a to zakoupením kvítků měsíčku lékařského u dobrovolných 

prodejců v rámci celostátní sbírky.  

Jako každým rokem, tak i v tomto roce byl uspořádán zájezd, jehož se zúčastnilo 51 osob. Po 

cestě postupně navštívili Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Muzeum bonsají 

Isibelia. V obci Modrá u Velehradu navštívili areál Živá voda, kde byla možnost zhlédnout 

vodní svět a život z podvodního skleněného tunelu pod hladinou rybníka. V obci Tupesy si 

ještě prohlédli tupeskou keramiku a výlet zakončili návštěvou Velehradu s prohlídkou tamější 

Baziliky. Zájezd byl všemi účastníky kladně hodnocen. Tento autobusový zájezd byl 

uspořádán i díky nemalému finančnímu příspěvku z obecního úřadu.   

Ozdravně-relaxačního týdenního pobytu seniorů na Javorníku u Makova se zúčastnilo 29 

účastníků, kteří byli doplněni o 3 osoby z Martinova a 12 osob z Radvanic. Jelikož plánovaná 

rekonstrukce penzionu se odsunula na pozdější dobu, odjelo v září  ještě dalších 15 našich 

členů na týdenní pobyt v penzionu Javorník. Ještě v říjnu vyzkoušely 4 členky ČČK relaxační  

pobyt na Horní Bečvě v hotelu Mesit. Tento pobyt bude v příštím roce členům nabídnut místo 

penzionu na Javorníku, který bude v rekonstrukci. Se všemi relaxačními pobyty byli účastníci 

velmi spokojeni. 

Dne 14. září se u Friedlů uskutečnilo slavnostní setkání jubilantů z řad členů ČČK, kteří 

v tomto roce dosáhli 75, 80 a více let. Bylo jich pozvaných 45. Po malém občerstvení dostali 

přítomní jubilanti od pana starosty růži. Toto setkání bylo doplněno velmi působivým 

vystoupením pěveckého sdružení Famózní klimkovické pjenice, které se všem líbilo. 

V rámci Dne obce, konaného 15. září, byla činnost MS ČČK zveřejněna občanům formou 

prezentace práce (fotografie, plakáty apod.) na výstavním panelu. Návštěvníci si tak mohli 

prohlédnout i kroniku Místní skupiny ČČK a další fotodokumentaci. 

 

Svaz tělesně postižených (STP) v naší obci působí již 28 let spolu s klubem SPCCH (Svaz 

postižených civilizačními chorobami) a měl v tomto roce 24 členů. Celá léta se schází každou 

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

Jaké akce probíhaly v roce 2018? Tak to nám sdělila místopředsedkyně svazu paní Marta 

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

V lednu jsme se nesešli kvůli velkému náledí a epidemii chřipky. V únoru jsme měli 

slavnostnější program a to tombolu, do které každý člen přinesl dárek. V březnu se konala 

výroční schůze, platily se příspěvky, členové si mohli vybrat z rekondičních pobytů na první 

pololetí. V dubnu, kdy je již jarní počasí, jsme vyjeli na okraj Ostravy do penzionu Hotelík 

v Ostravě - Zátiší, kde jsme strávili příjemné odpoledne v krásném prostředí. V květnu již po 

několikáté nás čekal kulturní program ke Dni matek, který nám připravily žákyně zdejší 

základní školy - pásmo písní a tanců pod vedením paní učitelky Pavly Hranické a jejich 

kolegyň. Bylo velice milé sledovat, jak si počínaly ty nejmenší děti. Na naši poslední 

prosincové schůzce jsme se rozloučili s rokem 2018 mikulášskou nadílkou a tombolou. 
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Během tohoto roku měli členové klubu možnost navštěvovat různá divadelní představení. 

Nově, dvakrát ročně, na jaře a na podzim, bylo možné chodit plavat do bazénu v 

Apartmánovém domu Landek v Ostravě - Petřkovicích. Někteří naši členové se zúčastnili 

týdenních rekondičních ozdravných pobytů s lékařským dozorem. Dne 1. dubna oslavila naše 

dlouhodobá členka paní Danuše Ullmannová v plné svěžesti krásné životní jubileum 90 let. 

Kromě kytičky obdržela od nás i malý dárek. V tomto roce nás potkaly i ztráty. Zemřely dvě 

naše členky, a to v srpnu paní Bedřiška Vlčková a před Vánocemi paní Jaroslava Pavlíčková. 

Klub stále pracuje na rozšíření členské základny, která se zmenšila téměř na třetinu 

původního počtu členů. Rádi bychom mezi nás přivítali nové členy z řad „mladších“ klientů 

se zdravotním postižením. Bohužel změnila se doba a lidé už nemají zájem se scházet a 

sdružovat. Při prohlídce naší kroniky STP, tj. dvou tlustých knih, kde kronikářka paní Eva 

Kalášková zapisovala všechny akce, které členové během existence spolku podnikli, je mi 

velice líto, že v dnešní uspěchané době se již tak neděje. A navíc mnoho členů má již 80 a 

více let a stěží dojdou na schůzku v místě bydliště. 

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

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

Ludmila Bílá, Emilie Návratová, František Grossmann a Iveta Lysková. V revizní komisi 

pracovaly Anna Holubová, Milada Neuwirthová a Anděla Waleczková“, dodala na závěr paní 

Hrachová. 

 

Český rybářský svaz v Polance byl založen v roce 1928 a v tomto roce měl členskou 

základnu čítající téměř 376 členů rybářů. Z uvedeného počtu bylo 319 mužů, 13 žen, 5 

mládeže a 39 dětí. Nebyli to jen členové z Polanky, ale také i z okolních obcí Klimkovic, 

Jistebníku, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Proskovic, či Staré Bělé. Jejich hlavním lovištěm byla 

řeka Odra a přilehlé tůně, do kterých se vysazovala násadová ryba. V posledních létech se 

vrací do řeky a tůní život, což se hlavně projevovalo 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 tomto roce při příležitosti 90. let založení rybářského spolku v Polance 

uskutečnili členové svazu tradiční rybářské závody a v příštím roce, jestli půjde vše podle 

jejich předpokladů, by tyto závody uspořádali znovu. Vedení tohoto spolku se téměř 

nezměnilo, ale doplnili výbor rybářů dalšími mladšími členy. Funkci předsedy vykonával 

Milan Šuléř, jednatelem byl Jaromír Turoň, zástupcem jednatele byl Marek Turoň, 

pokladníkem byl Pavel Brož a hospodářem byl Kamil Kubica.  

 

Základní kynologická organizace v Polance měla v tomto roce 26 členů. Většina těchto 

členů je z Polanky, ale jsou mezi nimi i pejskaři z Klimkovic, Poruby, Výškovic a okolí. Na 

jejich tradiční výroční schůzi, která bývá v první části ledna, se usnesli a udělili „Čestné 

členství“ dlouholetému členovi a kamarádovi Milanovi Motlochovi. Tento pejskař je 

původem z Polanky a nyní bydlí v Klimkovicích. Byl jedním z prvních členů, kteří základní 

kynologickou organizaci zakládali a rozvíjeli v šedesátých létech. Svými výcvikovými 

zkušenostmi, podněty a aktivitami při údržbě cvičáku je neocenitelným členem party 

pejskařů. Proto se výbor této organizace rozhodl uvedenému členu udělit výjimku neplatit 

povinné členské příspěvky. Přesto pan Motloch na tuto výjimku nepřistoupil a příspěvky platí 

pravidelně dál.  

V letních měsících se ještě pejskařům podařilo zrenovovat interiér klubovny a to vše 

s hmotnou nebo finanční pomocí členů klubu. Na podzim uspořádali ve svém areálu základní 

zkoušky ovladatelnosti psa a zkoušku pracovní upotřebitelnosti 1. stupně. Všichni zkoušení 

uspěli, což byla velká radost, neboť důvěra psovodů v sebe sama byla velmi malá. Ke konci 



 24 

roku ubývá návštěvníků cvičiště s tím, jak se blíží doba vánočních svátků až skoro k nule. 

Všechna činnost tohoto spolku se rozbíhá zase až po novém roce po další členské schůzi. 

 

Tento rok byl pro polanské  letecké modeláře ve znamení Mistrovství republiky kluzáků 

s elektrickým pohonem kategorie RCEV. Toto mistrovství polanský klub spolupořádal 

společně s kolegy z klubu Ikarus Ostrava. Bohužel na dobu konání připadly snad jediné dva 

deštivé dny roku 2018. I přes tuto nepřízeň počasí se akce uskutečnila a výsledky polanských 

modelářů však tentokrát nebyly oslňující. Za zaznamenání snad stojí jen čtvrté místo Radima 

Barče. Stejně jako v minulém roce klubu chybí modelářský dorost, ale tento generační 

problém řeší skoro všechny kluby napříč republikou.  

Jediným příjemným překvapením v tomto roce byla pro modeláře opravená příjezdová cesta 

k modelářské ploše na ulici K Vydralinám. 

 

Hudební skupina Paradox z Polanky prošla malou změnou, a to ve svém složení. Aktivní 

kariéru zpěváka ukončil Josef David. První polovinu roku hostoval v kapele zpěvák Pavel 

Doležal. Po urputném hledání zakotvil na postu zpěváka Tomáš Bečka a stal se 

plnohodnotným členem kapely. Zbývajícími členy kapely jsou: Jiří Kubica - zpěv, Martin 

Ulmann - klávesové nástroje a zpěv, Eva Ulmannová - basová kytara a zpěv, Martin 

Lubojacký - bicí nástroje a zpěv, Ondřej Peterek - sólová kytara a mluvené slovo. V tomto 

roce odehrála skupina celkem devět plesů, z toho čtyři v Polance (Školní ples, Vinařský ples, 

Pochování basy a Obecní ples), Ples SRPŠ v Horních Datyních, Hasičský ples ve 

Václavovicích a Hasičský ples v Brušperku, a pak Lidovecký ples ve Svinově a Ples 

v bývalém kině Zdar v Porubě. Dále skupina hrála na dvou firemních akcích (pro Mlékárny 

Kunín v Garage Clubu v Martinově a pro OZO Ostrava v areálu firmy Libros v Přívoze), hráli 

i na jedné svatbě v Opavě a rovněž hráli na dalších třech soukromých akcích. Měli tu čest také 

zahrát na zábavě ke 115. výročí založení hasičského sboru ve Václavovicích. Kapela nadále 

preferuje hraní skutečně živě (bez nahraných hudebních podkladů), a to na rozdíl od většiny 

současných kapel. Hraje skladby a písně různých žánrů k poslechu a tanci, které uspokojí 

skoro každého posluchače a to nejen v Polance. 

 

Sboru dobrovolných hasičů v tomto roce klesla členská základna na 65 členů a z tohoto 

počtu bylo 11 dětí. Desetičlenný výbor pracoval ve stejném složení jako v předešlém roce. 

Rok 2018 zahájili hasiči tradiční zimní akcí a to „Večerním bruslením s hasiči“ na rybníce 

pod zámkem. Již od začátku roku se členové výboru aktivně zapojovali do přípravy oslavy 

125. výročí založení sboru. V měsíci únoru ještě uskutečnili autobusový zájezd na Pustevny. 

Na začátku února se hasiči rozloučili se svým dlouhodobým členem panem Adolfem 

Frankem. Pohřbu se zúčastnilo i několik členů z družební obce Zliechov. Posledního dubna se 

členové i mladí hasiči zúčastnili s hasičskou technikou akce „Pálení čarodějnic“. Tam mladí 

hasiči předvedli požární útok od zásahového vozidla. Dne 2. května začala dlouho očekávaná 

rekonstrukce celé hasičské zbrojnice. V květnu ještě proběhlo smažení vaječiny v areálu 

Sokolovny.   

V sobotu 19. května vypukly dlouho připravované oslavy 125. výročí založení sboru. Oslavy 

začaly v sobotu před obědem, kdy dorazili hosté ze Zliechova a hosté z dalších Polánek v ČR. 

Poté se uskutečnila slavnostní valná hromada v sále Dělnického domu. Pro veřejnost 

pokračovaly oslavy hlavním programem až v neděli, kdy bylo k vidění spousta ukázek 

z činností hasičů. Dne 29. července členové sboru prodávali pohoštění na Polanském krmáši.  

Dne 11. srpna sedm členů vyjelo na soutěž do družební obce Zliechov, kde se umístili na 3. 

místě z celkových 15 družstev. V sobotu 25. srpna odjelo šest členů SDH společně se 

starostou obce opět do Zliechova, kde probíhaly oslavy 95 let od založení jejich dobrovolných 

hasičů.  
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Dne 1. září se konal jednodenní autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí, který se díky 

doprovodnému programu velice vydařil. Dne 6. října sbor pořádal drakiádu, která se konala 

na poli za fotbalovým hřištěm a rovněž tato akce sklidila u dětí a občanů velký úspěch.  Dne 

24. listopadu se konal tradiční hasičský večírek v Dělnickém domě.  

Sbor byl úspěšný v žádostech o finanční dotace z krajského úřadu a městského obvodu. Díky 

těmto dotacím byly zakoupeny potřebné prostředky pro sbor a velkou měrou byly tyto dotace 

použity na oslavy založení místního sboru a na činnost mládeže. Výroční valná hromada se 

konala na konci roku z důvodu probíhající rekonstrukce v prostorách Dělnického domu. 

Během rekonstrukce zbrojnice byl při zemních pracích vykopán základní kámen zbrojnice 

z roku 1926, který ležel v zemi v hloubce 1 metru od roku 1968, kdy se zbrojnice naposled 

renovovala. Tento základní kámen byl umístěn na důstojné místo uvnitř zbrojnice a spolu 

s ním byly umístěny a zazděny do tajné schránky některé dokumenty, upomínkové předměty, 

fotografie, mince, noviny, časopisy apod. V posledním týdnu tohoto roku bylo staveniště 

předáno ke kolaudaci a k dalšímu dovybavení potřebného inventáře. 

Mladí hasiči se scházeli pravidelně 1x týdně, kde se učili poznávat hasičské řemeslo. 

Na soutěžích ale moc úspěšní nebyli. V červenci děti čekal týdenní tábor v kempu Budišov 

nad Budišovkou. Během roku, pod vedením dvou vedoucích a v náhradních prostorách, se 

děti připravovaly na akce, které byly součástí celorepublikové hry Plamen. Na úseku prevence 

členové SDH odpracovali spoustu hodin, a to hlavně při zabezpečování požárních hlídek na 

kulturních a společenských akcích v Polance. 

Zásahová jednotka místních dobrovolných hasičů měla 15 registrovaných členů a byla 

vybavena cisternou Tatra a dopravním automobilem Mercedes. Z důvodu rekonstrukce 

hasičské zbrojnice byla tato zásahová vozidla přesunuta na Družstvo vlastníku, kde jim byly 

poskytnuty provizorní prostory tak, aby jednotka nebyla rekonstrukcí postavena mimo 

akceschopnost. Dne 15. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem 

při lampiónovém průvodu v Polance a dne 24. listopadu provedla jednotka společně se 

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

stromu v areálu Dělnického domu.  

 

V roce 2018 zasahovala zásahová jednotka SDH Polanka u těchto 11 událostí: 

12.01. Polanka, ul. Zákoutí 855/6 - požár sazí v komíně 

18.01. Svinov, ul. Radhošťská  - požár novostavby rodinného domu 

09.03. Polanka, ul. Heleny Salichové 1057/20 - prasklé vodovodní potrubí 

20.03. Polanka, ul. Hraničky - požár trávy 

29.03. Polanka, ul. K Pile - požár trávy 

21.06. Stará Bělá, ul. Kališní  - spadlý strom přes el. vedení 

10.07. Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 377/1 - požár dřevěného posezení 

09.08. Polanka, ul. Hraničky - spadlý strom přes cyklostezku 

28.08. Polanka, ul. Heleny Salichové 1057/20 - požár dutiny stromu 

13.09. Polanka, ul. 1. května 552/8 - požár dřevěného stavebního odpadu u RD 

10.10. Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 377/1 - planý poplach, možnost zapálení RD 

 

Na požádání zaměstnanců obecního úřadu v Polance místní hasiči řešili i další události mimo 

zásahovou činnost, kterých bylo celkem 11 a nejednalo se o přímé ohrožení života nebo 

majetku. Byly to tyto akce: 

30.04. Polanka, ul. 1. května - asistence u kulturní akce 

09.06. Polanka, ul. Molákova - asistence u kulturní akce 

23.07. Polanka, ul. U Olší - likvidace hmyzu 

30.07. Polanka, ul. Janovská - likvidace hmyzu 

31.07. Polanka, ul. Úzká - likvidace hmyzu 
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06.08. Polanka, ul. Nábřežní - likvidace hmyzu 

13.08. Polanka, ul. Jarmily Glazarové - likvidace hmyzu 

20.08. Polanka, ul. Anny Letenské - likvidace hmyzu 

20.08. Polanka, ul. Jarmily Glazarové - likvidace hmyzu 

23.08. Polanka, ul. Molákova - likvidace hmyzu 

18.09. Polanka, ul. Janovská - likvidace hmyzu 

 

Pod polanské středisko Junáka – českého skauta spadá 16. oddíl z Polanky (rozdělený na tři 

družiny: Veverky – holky, Křováci – kluci, Lamy – smíšená družina dětí a dospívajících od 

12 let), 43. oddíl Bílí Hadi ze Studénky, 6. oddíl Jukijové z Petrovic u Karviné, 16. oddíl 

dospělých oldskautů Pozdní sběr a od října 2018 nově oddíl benjamínků, předškoláků a 

prvňáků, s názvem Tarbíci. V Polance tedy fungují tři oddíly, ve kterých je 43 dětí a 12 

dospělých. Celkový počet členů střediska byl na konci roku 112. Došlo  také ke změně sídla 

střediska, které je nově na 1. května 221 v Polance. 

O pololetních prázdninách skauti vyrazili na tradiční zimní expedici Adovaraz, na začátku 

února vyrazil první masopustní průvod od Dělňáku k Sokolovně, v březnu vyrazili na 

Ondřejník, v dubnu vyšli na Ivančenu uctít památku padlých a den země oslavili čištěním 

jezírka a táborákem. V květnu byli na závodech vlčat a světlušek a na Štramberku. První 

víkend v červnu tábořili spolu s dalšími oddíly na Luďasu a o posledním víkendu uspořádali 

oslavy 50. let založení samostatného skautského střediska v Polance nad Odrou srazem 

současných a bývalých členů a jejich rodinami – táborákem, hrami, tábořením, výstavou z 

dějin střediska na faře a v neděli slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Anny se svěcením 

historického praporu střediska. Místní skauti se podíleli na organizaci Noci kostelů i dětského 

dne v rámci Polanka cupu. Na přelomu července a srpna se konal letní tábor na Slezské Hartě, 

na kterém se děti vydaly na mořské dno v ponorce kapitána Nema. V září po zahájení roku na 

Potáborovém fotbálku pozvali skauti veřejnost na luštění Zvířecí záhady na Dělňák, kde 

proběhly nejrůznější soutěže a společná hra, členové stihli taky ještě na první výpravě zdolat 

Haldu Emu. Říjen zahájili Tarbíci objevováním Opavy, následovala Drakiáda u Honcule a byl 

zakončený podzimními prázdninami v Třemešné. V Listopadu Tarbíci prozkoumávali 

Landek, hráli v místní knihovně deskové hry, prozkoumávali Hubleska u Bílovce a v prosinci 

Lamy vyrazily do předvánoční Prahy do Národního muzea a uspořádaly Maratón deskových 

her. Tento měsíc také proběhl řádný sněm střediska s volbou vedení na další tři roky. Těsně 

před Vánoci se Křováci a Veverky vydaly na Visalaje brodit sněhem. 

Před Štědrým dnem roznášeli členové do domácností Polančanů a na ostravské i krajské úřady 

Betlémské světlo. Na začátku roku se zase zapojili do Tříkrálové sbírky. 

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.  

 

Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) v Polance byla založena v roce 

1959 a v tomto roce měla celkem 26 členů. Z toho byli 3 mladí chovatelé. Rok 2018 zahájili 

místní chovatelé v únoru tradičním Společenským večírkem, konaném v sále restaurace U 

Dluhošů, a to společně se spolkem zahrádkářů. Tato akce se jim velice vydařila. V březnu na 

výroční členské schůzi zhodnotili chovatelé svoji činnost za rok 2017 a stanovili si cíle na 
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tento rok. Na této schůzi byl zvolen nový 7-členný výbor pro období 2018 – 2022 v tomto 

složení: 

Ladislav Sladký – předseda a tetovatel 

Ing. Miloš Sýkora – místopředseda a pokladník 

Václav Andla – jednatel a registrátor 

Milan Polášek – hospodář 

Jiří Grepl – ved. odboru králíků 

Drahomír Neuwirth – ved. odboru holubů 

Jarmila Foltysová – ved. odboru drůbeže 

 

Kontrolní komise: 

Luděk Kopřiva, Ing. – předseda 

Martin Sýkora – člen 

Lenka Neuvirtová – člen 

 

V měsíci květnu se pak konala valná hromada Okresní organizace ČSCH v Ostravě a to 

včetně volby nového výboru. Na návrh ZO ČSCH Polanka kandidovali členové Lenka 

Neuvirtová, Ing. Miloš Sýkora a Tomáš Vysocký. Za předsedu okresního výboru ČSCH 

v Ostravě byl zvolen Ing. Miloš Sýkora, vedoucím odboru drůbeže Tomáš Vysocký a členkou 

kontrolní komise Lenka Neuvirtová. 

V dubnu a říjnu proběhlo v chovatelském areálu v Polance stolní hodnocení králíků 

s prodejem a setkání chovatelů z blízkého okolí s předáváním zkušeností. Snad 

nejvýznamnější místních chovatelů akcí je Krmášová výstava králíků, holubů a drůbeže a 

současně i Okresní výstava mláďat králíků, která se uskutečnila v červenci za účastí 36 

vystavovatelů. Bylo vystaveno 117 králíků, 50 holubů a 22 voliér drůbeže. Polanská ZO 

ČSCH obsadila 2. místo v Okresní soutěži mláďat králíků. Vítězem memoriálu Ervína 

Wojnara se stal Ing. Miloš Sýkora a memoriál Radomíra Urbaníka vyhrála mladá chovatelka 

Tereza Sýkorová a pohár starosty městského obvodu získal Radim Boháč. Dále bylo uděleno 

34 čestných cen a pohárů za nejlépe hodnocená zvířata.  

Místní chovatelé Sýkora, Andla, Sladký, Foltýsová a mladá chovatelka Sýkorová se taktéž 

účastnili dalších výstav v rámci České republiky a to v Brně, Holicích, Týništi nad Orlicí, 

Olomouci a v okolních obcích u Ostravy. V měsíci říjnu se uskutečnila okresní výstava 

drobného zvířectva v Krásném Poli, kterou obeslali členové Andla, Sladký, Sýkora, Vysocký, 

Neuwirth a mladá chovatelka Tereza Sýkorová. Tito členové vyhráli okresní soutěž 

v odborností drůbeže, druhé místo v odbornosti králíků, páté místo v odborností holubů a 

celkově pak obsadili třetí místo v rámci okresu Ostrava. 

V listopadu Ing. Miloš Sýkora a mladá chovatelka Tereza Sýkorová reprezentovali naši ZO a 

městský obvod Polanka na Evropské výstavě drobného zvířectva v Dánsku.  

V průběhu roku odpracovali místní chovatelé spoustu brigádnických hodin a to zejména na 

celkové výměně oplocení a vstupních vrat ve svém areálu a to za přispění dotace městského 

obvodu v Polance a tím přispěli k lepšímu vzhledu naší obce. Chovatelé rovněž úzce 

spolupracují s chovateli z Klimkovic, Staré Bělé, Jistebníku a Krásného Pole.  
 

Stav členské základny Klubu seniorů (dále jen KS) byl ke dni 1.1. 2018 19 členek. 

Pravidelně se scházely v 14-ti denních intervalech v malém sále U Friedlů. Z bohaté činnosti 

klubu to byly především akce v měsíci březnu, a to prezentace výrobků firmy PartyLite s.r.o. 

Praha, zabývající se výrobou a prodejem zejména parfémovaných svíček, svícnů a vonných 

tyčinek. Další akcí v témže měsíci, kterou rovněž  členky uspořádaly v malém sále U Friedlů  

pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti, to byla akce nazvaná „Křeslo pro hosta.“ 

Hostem byl pan Zdeněk Wludyka, sběratel historických pohlednic Ostravy a jejího okolí. Ten 
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přítomné seznámil s historií svého sběratelství a se svými alby pohlednic, zejména se starými 

pohlednicemi naší Polanky.  

Zájezd „Region Valašsko“, organizovaný KS, se uskutečnil 7. května a byl určen jak pro 

členky klubu, tak i pro zájemce z řad našich spoluobčanů (počet účastníků zájezdu byl 47). 

Účastníci navštívili muzeum sklářství v Karolínce a podnikovou prodejnu Crystalex CZ s.r.o. 

Ve Velkých Karlovicích dále navštívili Muzeum Velké Karlovice, kde se konala výstava 

tapisérií, vytvořených technikou art protis. Další autobusová zastávka byla na malebné Soláňi, 

kde navštívili Zvonici – galerii obrazů, prohlédli si vyřezávané sochy v okolí zvonice a  

poseděli v Čarťáckém šenku. Konečným cílem cesty byl Rožnov pod Radhoštěm, a to 9. 

ročník prodejně zahradnických trhů, kde mimo to někteří navštívili i oblíbenou výstavní 

prodejnu Svět kamenů. Počasí bylo nádherné a hodnocení účastníků zájezdu bylo kladné.  

V průběhu roku se členky KS věnovaly i turistice úměrné svému věku, a to hlavně do 

blízkého okolí. Například uskutečnily jarní vycházku do Klimkovic, jejímž cílem byla 

Myslivna, a kde cestou objevily pro ně dosud neznámé krásné místo v Klimkovicích, a to 

odpočinkové místo s dřevěnými vyřezávanými sochami u studánky Habrová. Při jiné 

vycházce, také do Klimkovic, zase navštívily výstavu „Ostrov“, instalovanou v kostele 

Nejsvětější trojice v Klimkovicích. Jednalo se o výstavu studentů výtvarných oborů Lidové 

konzervatoře. Dalším cílem jarních vycházek byl Jistebník. Polní cestou z „Kraví hory“ 

dorazily členky k naplánovanému cíli, a to na proslulou Galerijní ulici, kde si prohlédly 

vernisáž černobílých velkoformátových fotografií, umístěných na domech a plotech obyvatel 

Galerijní ulice. Ty charakterizují obyvatele těchto domů a jejich život. Jistebník byl cílem i 

dalšího mini výletu v měsíci listopadu, kdy se členky už v menším počtu zúčastnily výlovu 

největšího jistebnického  rybníka  Bezruč.  

Na další podzimní akci Klubu seniorů byla připravena neveřejná prezentace ekologicky 

šetrných výrobků (např. aviváže, čistící a mycí prostředky, kosmetické a jiné výrobky), 

vyráběných firmou Eurona, s.r.o., Červený Kostelec a provedenou distribuční firmou 

z Prostřední Bečvy.  

Mimo tuto uvedenou vlastní činnost klubu stojí za zmínku i to, že některé členky KS se 

zúčastnily ozdravně-relaxačního pobytu v penzionu Javorník na Slovensku, organizovaného 

MS ČČK a Oblastním spolkem ČČK Ostrava v měsíci červnu a září, a rovněž pobytu v hotelu 

Mesit na Horní Bečvě v měsíci říjnu. Členky klubu se rovněž zúčastňují i dalších akcí 

pořádaných MS ČČK, eventuálně i dalšími spolky v naší obci, např. zájezdu MS ČČK do 

Starého Města u Uherského Hradiště a okolí. K dalším akcím konaným KS v roce 2018 patří i 

účast na veřejném dění v obci – např. návštěvy místního kina Retrostar, účast na vystoupeních 

místní dechovky, účast na Dni obce, účast členek na zahrádkářské výstavě a rozsvícení 

vánočního stromu v areálu Dělnického domu. 

Klub seniorů nadále udržuje dlouholetou tradici, založenou dřívějším Klubem důchodců a 

jsou stále v kontaktu s Dětským domovem ve Slezské Ostravě. Dětem z vlastních finančních  

prostředků klub zakoupil tři dárkové peněžní poukázky do Kauflandu, které byly předány 

vedení dětského domova. K radostným chvílím patří i tombola, kterou si každoročně 

organizuje klub vždy na poslední schůzce v daném roce. Závěr roku patřil již tradičně 

k slavnostnímu setkání členek KS se zástupci samosprávy městského obvodu, který se konal 

v přátelské a nádherné atmosféře adventního období. Členky přijaly pozvání pana starosty 

k prohlídce nově zrekonstruovaného objektu staré školy. Po prohlídce všech krásných a 

moderních prostor objektu a při posezení v zasedací místnosti místní radnice členky toto 

nezapomenutelné setkání tradičně společně ukončily ještě na přátelském posezením v malém 

sále U Friedlů.    

 

V roce 2018 se členové jednoty OREL znovu pustili do obvyklé činnosti, podobné 

předcházejícím létům. Celý rok se řídí plánem, schváleným na výroční členské schůzi, která 
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se koná pravidelně na konci února  nebo začátkem března. Také v tomto roce se sešli při 

večírku, který pořádají spolu s KDU - ČSL v hospůdce u „MACHŮ“. 

I další akce pak probíhají podle plánu, které jsou uvedeny  v závěru článku. Je třeba říct, že ne 

vždy se jim všechno podaří uskutečnit. Např. nepříznivé počasí jim činnost velice komplikuje, 

protože nemají  své vlastní prostory. Proto se na výroční schůzi dohodli, že si pořídí alespoň 

malou střechu nad hlavou. Jelikož se téměř vždy schází na farní zahradě, kde mají stálý azyl 

se svolením duchovního správce, rozhodli se pořídit  alespoň PÁRTY stan a od jara do 

podzimu jej co nejvíce využívat. Stan pojme cca 35 až 40 osob, takže členům ORLA docela 

vyhovuje. Na tomto místě je nutno duchovnímu správci poděkovat za svolení a vstřícnost 

užívat prostory zahrady, popřípadě i fary. Dobrým nápadem se stanem byli potěšeni, a to se 

projevilo ve větší aktivitě samotných členů i příznivců. Ve stanu se konaly akce, vyplývající 

z našeho plánu, jako je smažení vaječiny, den matek, zakončení pochodu Poodřím (jindy 

nákladné zakončení v nějaké restauraci), sportovní odpoledne a další. Aby využití stanu bylo 

co největší, uskutečnilo se několik neformálních setkání v neděli odpoledne, s volnou 

zábavou, kávou a nějakou sladkostí. Nápad se velice líbil, návštěvnost byla dvacet a více lidí. 

Poděkování patří všem za účast a podporu při  jeho uskutečnění.  

V tomto roce po několika létech připravili zájezd na jižní Moravu, konkrétně do Strážnice, se 

zastávkou ve Štípě u Zlína. Zájezd se vydařil a všem se líbil. Dále za zmínku stojí i 

každoroční pouť na Svatý Hostýn, na kterou v tomto roce připadlo významné výročí. Bylo to 

už 70 let od poslední pouti před zákazem činnosti ORLA na dlouhých čtyřicet let. Této 

památné pouti se v roce 1948 zúčastnilo na sto tisíc poutníků z celé Československé 

republiky. Samozřejmě to bylo s velkými represemi hned v následujících dnech. Zatýkání a 

soudy s vynesením rozsudků pro ústřední vedení ORLA v celkovém úhrnu 108 roků…  

Z uváděných akcí, jak plánovaných i neplánovaných vyplývá, jak pestrou a zábavnou činnost 

této jednoty v rámci obce i okolí členové uskutečňují.    

 

Přehled akcí jednoty OREL v roce 2018: 

 

3. března Společný ples OREL a KDU - ČSL  

4. března Výroční schůze 

1. května Župní pouť ve Frýdku - Místku   

20. května Smažení vaječiny o Svatém Duchu s oslavou Dne matek   

16. června Župní akce - putování Poodřím    

19. srpna Autobusový zájezd na Orelskou pouť na Svatým Hostýně 

22. září Zájezd do Strážnice a okolí    

28. září Horova pouť ve Štramberku   

11. listopadu Kuželkářské odpoledne v jednotě Orel Lichnov 

9. prosince Mikulášská nadílka s programem 

 

14. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

 

V březnu na valné hromadě Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) bylo rozhodnuto o 

vystoupení DTJ z ASPV (Asociace sport pro všechny). DTJ již delší dobu nevyužívala služeb 

nabízených ASPV pro své členy, a proto bylo rozhodnuto nadále finančně do asociace 

nepřispívat. Předsedkyni DTJ, ve kterém bylo přihlášeno 37 členů, nadále vykonávala Mgr. 

Renata Mutinová, dalšími členkami výboru byly Ing. Ivana Olšáková a Marie Ralevská.  

Pod vedením cvičitelky Ludmily Ulmanové, a v případě její nepřítomnosti paní Bohuslavy 

Sojkové, členky a členové pravidelně cvičili v sále Dělnického domu.  

Kromě pravidelného cvičení se členové, případně i jejich rodinní příslušníci zúčastňovali  

dalších plánovaných akcí. V únoru si 18 členů zahrálo v Porubě ve čtyřech družstvech 
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bowling. I když předpověď počasí nebyla příznivá, vydalo se 20 členů pěšky na velikonoční 

vycházku do Výškovic, kde byla cílem restaurace Pod parohama. I první Máj pak prožili 

členové na vycházce – dojeli společně autobusem do Sanatorií na Hýlově a pak šli pěšky na 

Mexiko, dále do Poruby a domů. Již tradičně se sešlo 30 členů na smažení vaječiny v krásném 

prostředí Klapuchova mlýna. Přes prázdniny cvičení v sále nahradili pobytem venku a jednou 

týdně se průměrně 20 členů sešlo před Dělnickým domem ke krátkému posezení, kde 

vzhledem k velmi horkému létu nahradili plánované vyjížďky na kole příjemným posezením 

ve stínu stromů.  

Jako každý rok i v tomto roce uspořádala DTJ v září pro své členy a jejich rodinné příslušníky 

jednodenní turisticko poznávací zájezd, jehož cílem byl hrad Bouzov s komentovanou 

prohlídkou. Dále se 45 účastníků zájezdu zastavilo v Lošticích, prohlédli si město, muzeum 

tvarůžků a navštívili speciální tvarůžkové obchody. Zájezd byl zakončen návštěvou 

Mladečských jeskyní. Tento zájezd byl uspořádán díky finančnímu příspěvku z obecního 

úřadu v Polance.   

Osm členek oddílu v září absolvovalo výlet vlakem do Prahy. Prošly významné památky a 

nachodily asi 18 km. V prosinci se 14 členů tradičně zúčastnilo výlovu rybníka Bezruč 

v Jistebníku a 6. prosince se 17 členek podívalo na adventní trhy v Olomouci. 

Členové DTJ se zúčastňovali i akcí, které organizovaly jiné polanské spolky. Např. 15 členů 

se zúčastnilo Pochodu krajem sněženek, organizovaného Sokolem Polanka, 17 cvičenek 

doplnilo zájezd ČČK do Uherského Hradiště a okolí, 9 členek relaxovalo při pobytu na 

týdenní rekreaci na Javorníku.  

Celou činnost spolku členové prezentovali na Dni obce 15. září na výstavní tabuli v sále 

v Dělnického domu. Návštěvníci této výstavy si mohli prohlédnout i fotodokumentaci 

dosavadní práce DTJ. 

V počtu 31 osob se členové sešli 12. prosince na výroční schůzi DTJ v Dělnickém domě 

spojenou s občerstvením, které si přinesli z domova. Kalendářní rok tohoto spolku byl 

zakončen předsilvestrovským pochodem 22 členů do Starých Výškovic, zakončený 

v restauraci Řízkárna u Orla a ještě krátkým posezením na Silvestra v hospůdce U Cibulky 

v počtu 13 osob. 

 

V tomto roce realizoval sportovní klub Házené v Polance 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. 2018 bylo v klubu 

registrováno 179 členů, z toho 126 do 21 let. Činnost řídil sedmičlenný výbor. Předsedou byl 

Jaromír Friedel a místopředsedou Petr Foltýn. Sportovní přípravu vedlo 11 trenérů a zápasy 

řídilo osm rozhodčích, z toho tři v nejvyšších soutěžích v ČR. Tréninky házenkářů probíhaly 

třikrát týdně. Mládežnická družstva se zúčastnila dvou přípravných kempů na Ostravici 

(leden) a na Hadince (srpen). Družstva mužů a dorostenců hrála druhou ligu. Žákovská 

družstva hrála krajské soutěže. Navíc družstvo starších žáků odehrálo celostátní žákovskou 

ligu, ve které skončilo na 14. místě. Družstvo mladších žáků se zúčastnilo Česko-Slovesko-

Polské ligy, kde obsadilo 2. místo. 

V rámci mimosoutěžních činností byl zorganizován v první květnový den na hřišti u 

Dělnického domu tradiční generační házenkářský turnaj a v měsíci červnu se pak konal již 24. 

ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka CUP, kterému předcházelo 

každoroční finále ostravské školní ligy v miniházené. Tohoto turnaje se zúčastnilo na 56 

družstev z České republiky a Slovenska. Akce se uskutečnila ve třech sportovních areálech,  

a to u Dělnického domu, na fotbalovém hřišti a ve sportovní hale, kde se uskutečnila až 

nedělní finálová utkání. V areálu Dělnického domu se odehrály zápasy na dvou hřištích. 

Celkově se odehrálo cca 200 zápasů a této akce se zúčastnilo na 890 účastníků. Do 

pořadatelské činnosti se zapojilo přes 50 pořadatelů. Všechna mládežnická družstva se 
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zúčastnila několika přípravných turnajů, například Praga CUPu, a dále turnajů v Pezinku, 

Rožnově a Zlíně. Ve společenské činnosti polanští házenkáři uspořádali tradiční únorový ples 

„Pochování basy“. 

 

V oddíle volejbalu v Polance v sezóně 2018 byla družstva juniorek, starších žaček a žen A 

přihlášena do krajských přeborů odpovídajících kategorií a družstva žen B a mužů B do 

přeborů městských. Mladší žačky si, jako už tradičně, zahrály barevný volejbal trojic a 

nejmladší družstvo volejbalového oddílu, jímž je volejbalová přípravka, se seznamuje se 

základy tohoto sportu a učí se volejbalové všestrannosti. Poprvé v tomto roce, byla přípravka 

přihlášena do soutěže barevného mini volejbalu dvojic. Tento turnaj byl rozdělen dle věku a 

zkušeností, které již nejmladší volejbalisti na trénincích získávali. 

Během roku oddíl uspořádal několik turnajů, mezi nimiž byl Turnaj generací a Rodinný turnaj 

tříčlenných družstev, které se odehrály v letních měsících. Aby volejbalisti nepodcenili 

přípravu na novou sezónu, zúčastnily se přípravka, žačky a kadetky letního soustředění 

v areálu  Setina a juniorky s ženami A na Dolní Bečvě. Po dlouhé době se v tomto roce 

nekonal tradiční Volejbalový ples. 

V zimě, na samém závěru roku, se pak konal již 11. ročník Mikulášského turnaje žaček a 

Vánoční turnaj pro stávající i bývalé členy oddílu. 

Současné vedení klubu pracuje ve stejném složení jako v minulosti a to: 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 68 členů dospělých a 64 členů tvoří mládež do 18 let. 

 

Rok 2018 byl pro Tělocvičnou jednotu Sokol v Polance i pro celou sokolskou organizaci 

rokem oslav, neboť probíhaly oslavy 150. výročí vzniku Sokola v České republice. V 

červenci se uskutečnil XVI. všesokolský slet v Praze a v říjnu jsme si připomněli 100. výročí 

vzniku Československé republiky, při němž sehráli sokolové důležitou roli. U nás v Polance 

se sice nenacvičily sletové skladby, nicméně sokoli rozhodně nezaháleli a jako každý rok 

pokračovali v rozvoji sportovních oddílů a pro širokou veřejnost opět připravili mnoho 

sportovních i kulturních akcí.  

V sokolovně probíhaly pravidelné tréninky oddílu stolního tenisu, který hraje městskou 

soutěž. Na hřišti v areálu sokolovny trénovali florbalisté pod vedením br. Kozuba (starosty 

sokola), tenisový kurt využívaly mladé tenistky pod vedením pana Juříčka, v tělocvičně 

probíhaly pravidelné lekce street dance a cvičení sokolské „věrné gardy“. Vedle sportu nabídli 

i další společenské aktivity. V lednu se uskutečnil již 6. Sousedský ples v režii br. Šlachty       

(jednatele sokola), v březnu pozvali ochotníky ze sousedních Proskovic. První jarní sobota se 

nesla tradičně v duchu velmi oblíbené rodinné a přátelské vycházky do Jistebníka pod 

hlavičkou Putování krajem sněženek. Poslední duben patřil i v tomto roce, do povědomí dobře 

zapsaného „Pálení čarodějnic“, kde se dobře osvědčila spolupráce organizátorského trojlístku 

TJ Sokol + Klub rodičů + Hokejový klub. Poslední sobotu v květnu oživil sokolskou louku 

Den sousedů, kde si rodiče zasportovali spolu se svými dětmi, při hudební produkci se 

usmažil kotlík vaječiny a poměrně teplý podvečer ozářil vybraný film Noc na Karlštejně 

promítaný na budovu sokolovny. První víkend v červnu se uskutečnil v Ostravě Krajský slet 

sokolů. A naši sokoli byli při tom! V sobotu 2. června se děvčata z tanečního oddílu účastnily 

sokolského průvodu městem a vystoupily v dopoledním programu na Masarykově náměstí.  

Ani v létě členové sokola nelenili, ale zvelebovali sokolovnu a tak postupně zvyšovali užívací 

komfort tělocvičny. Díky dotaci, kterou získali od statutárního města Ostravy, vyměnili 

zbývající stará okna za nová izolační, díky podpoře nadace OKD Srdcovka a úřadu v Polance 

mohli realizovat zpevněnou plochu pod pergolami. Vedle financí je nutné mít také hybatele 
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věcí; těmi hlavními byli vedle výše zmíněných bratří také náčelnice ses. Tomášková, ses. 

Kozarová (místostarostka) a br. Stecker. 

V termínu 21. a 22. září se konala zbrusu nová akce, a to Noc sokoloven, kterou organizuje a 

podporuje Česká obec sokolská od roku 2015. Pro místní spolek se tak jednalo o první ročník, 

kdy nabídli veřejnosti „otevřené tréninky“ stolního tenisu, večerní opékání a v sobotu proběhl 

florbalový turnaj Polanská hůl pro rodinné týmy. Od října tohoto roku nabízeli sokoli i taneční 

lahůdku, a to tanečních lekcí Dance f!t pro ženy, pod vedením profesionálního tanečníka 

Patricka Ulmana. V malém sále sokolovny každý první čtvrtek v měsíci probíhal Salon u 

Viery tj. pravidelné debatní podvečery s inspirativními hosty nad neobvyklými tématy. 

Kulturní tečkou roku bylo velmi vydařené ochotnické představení Divadla Devítka dne 18. 

října v sále místního kina.  

Podtrženo a sečteno: rok 2018 byl bohatý na sportovní i kulturní události, jen mírně se 

proměnila sokolská členská základna, která čítá celkem 167 členů. Ubylo sice tanečnic, ale 

přibylo mnoho mladých florbalistů. Celkem pravidelně sportovalo 98 dětí a mládeže do 21 let. 

 

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s. byl založený v roce 1931 a od roku 1982 se 

usídlil v areálu u základní školy. Momentálně má klub 9 mužstev, z toho je 6 mládežnických. 

Celkově má pak spolek 185 členů. Činnost spolku řídí předseda Bc. Radovan Řehulka, 

místopředseda  Bc. Jakub Kaluža, sekretář klubu Ing. Lenka Kristofory a další čtyři členové -  

Ing. Filip Kristofory, Mgr. Antonín Kvak, Radim Rucki a Tomáš Sysala. Výkladní skříní 

každého klubu by mělo být mužstvo mužů, a to hraje Moravskoslezský krajský přebor již od 

sezóny 2011/2012. V aktuální sezóně 2018/2019 se po podzimu nachází mužstvo mužů na 3. 

místě s 33 body. Nejlepším střelcem podzimní části je s šesti přesnými zásahy Patrik Miko, 

kterému sekundují pěti brankami Martin Skřehot, Jakub Ševčík a Vojtěch Šustr. Družstvo „B“ 

mužů pracuje pod taktovkou trenéra Filipa Kristoforyho a hraje Městský přebor. Od sezóny 

2015/2016 pak přibylo i mužstvo veteránů, o které se v současné době stará bývalý trenér 

polanských „A“ mužů Ing. David Valenčin. Dorost je pod taktovkou trenéra Tomáše Sysaly 

po podzimu na 9. místě s 15 body. 

Mladší žáky hrající městský přebor, pak trénují Ing. Filip Kristofory a Jakub Cisovský. 

Mužstvo starší přípravky připravují trenéři Vojtěch Šustr a Jakub Kaluža. O mladší přípravku 

se starají Jakub Kaluža a asistenti Pavel Stehlík a Dominik Šindler. Nejmladší polanský 

„potěr“, tým předpřípravky, pak má na starosti Radek Palička. Během roku jsou pořádány již 

od nejmenších kategorií množství turnajů, jak venkovních, tak halových. Za zmínku stojí 

především turnaj pro kategorie přípravek a předpřípravky letos pod názvem Global Stream 

Cup, což je tradiční turnaj pořádaný v červnu. Na tomto turnaji na několika hřištích pak 

občané Polanky mohli 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. 

Místní fotbalový klub také každoročně připravuje společenský ples v Dělnickém domě a další 

akce, které se většinou konají v areálu fotbalového hřiště. 

 

Sportovní hala v Polance byla využívána průběžně po celý tento rok 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 (787 hodin). Odpolední, večerní a víkendové hodiny jsou přednostně 

poskytnuty sportovním organizacím, které mají sídlo v našem městském obvodu a které 

zajišťují výkonnostní sport (SK Házená Polanka, volejbalový klub Polanka a fotbalový klub 

Polanka (1 476 hodin). Zbývající volné hodiny pak využívají ostatní zájemci (308 hodin). 

Hodinová sazba za pronájem se proti loňskému roku zvýšila o 50,-Kč/hod, tj pro Polanské 

sportovní organizace 400,- Kč/hod, pro ostatní 650,- Kč/hod. Z významnějších akcí se zde 
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konal například mezinárodní turnaj v házené mládeže Polanka Cup, házenkářské campy 

talentované mládeže, Mikulášský turnaj mládeže ve volejbalu a Vánoční volejbalový turnaj 

dospěláků. 

Sportovní hala byla využívána i organizacemi z blízkého okolí jako například Sdružením 

amatérských volejbalistů Ostrava, Městským volejbalovým svazem v Ostravě a 

házenkářskými družstvy z Hlučína, Klimkovic, Sokola Poruba a Sokola Ostrava. 

 

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 (1 092 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, sklad sportovního náčiní, 

možnost poskytnutí občerstvení při větších venkovních akcích. Byl zde pořádán tradiční 

turnaj v mariáši a budova šaten také slouží pro celoroční schůzky místní organizace Junák. 

Objekt šaten je dosti často pronajímán k uspořádání rodinných oslav a sportovních turnajů      

(396 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,  tří 

denní mezinárodní turnaj dětí a mládeže v házené Polanka Cup, Krmášová zábava, Den obce, 

zázemí pro akci Charitativní běh, stavění máje, soutěže v hasičských disciplínách apod. 

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 2018 se uskutečnily v Dělnickém domě mimo jiné tyto akce (483 společenských 

hodin): vánoční jarmark pořádaný spolkem zahrádkářů, rozsvěcení Vánočního stromu 

s doprovodným programem, dále se uskutečnilo 11 společenských plesů, Mikulášská nadílka 

pro děti, firemní školení a večírky, slavnostní a smuteční hostiny, dále probíhaly školní srazy 

a svatby. Dále v prostorách Dělnického domu probíhaly veřejná i neveřejná jednáním 

Zastupitelstva městského obvodu Polanka, firemní školení, semináře, školení a porady vedení 

ZUŠ (po dobu rekonstrukce staré školy), volby prezidenta republiky, schůze a schůzky SDH 

Polanka (po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice), volby do Zastupitelstva obce a do Senátu 

ČR, setkání vedení obce s jubilanty, školení volebních komisí, módní přehlídka.  

Možnost bezplatného pronájmu pro svou schůzovní činnost 1 x ročně využily 3 místní spolky. 

Pro sportovní aktivity je budova Dělnické domu v největší míře využívána  ke hře badminton, 

dále pak zde celoročně probíhá pravidelné cvičení spolku DTJ ASPV, jóga, cvičení na 

trampolínkách  (998 sportovních hodin). 

 

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a sportovního areálu v roce 2018: 

 

Místní organizace a spolky mají nárok na pronájem malého sálu nebo jídelny pro svou  

činnost jednou ročně bezúplatně. 

 

A. konání společenských a kulturních akcí plesy, zábavy, večírky apod. 

1. pronájem celé budovy (mimo restauraci) 

   a) Polanské spolky a organizace zvýhodněná sazba 15 000,- Kč jednou ročně 
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   b) každá další akce a ostatní zájemci 25 000,- Kč 

2. pronájem velkého sálu, šatny, přísálí, jeviště 15 000,- Kč 

3. pronájem velkého sálu a jeviště pro divadlo, koncert, školení, seminář, apod. 

    první hodina 3 000,- Kč - každá další hodina 500,- Kč/hod 

 

B. Pronájem jednotlivých místností 

4. pronájem malého sálu 150,- Kč/hod 

5. pronájem jídelny   150,- Kč/hod 

6. pronájem sklípku   150,- Kč/hod 

7. pronájem kuchyně   500,- Kč/akci / max. 6 hod (každá další hodina 100,- Kč) 

 

C. Pronájem velkého sálu ke sportovní činnosti 

Nelze pronajmout samostatně jeden kurt na badminton. 

Pondělí –Pátek 08:00 - 15:00 180,- Kč/hod  

   15:00 - 22:00 250,- Kč/hod 

Soboty + Neděle + Svátky              250,- Kč/hod 

 

D. Pronájem stolního tenisu 1 stůl v prostoru jeviště 100,- Kč/hod  

 

E. Pronájem venkovních sportovišť a šaten 

1. Pronájem hřiště s umělým povrchem 

    a) volejbal, nohejbal, tenis100,- Kč/hod/1 kurt 

    b) kopaná, házená 200,- Kč/hod 

    c) v případech neobsazenosti hřiště mládež do 18 let zdarma 

2. Pronájem hřiště s pískovým povrchem120,- Kč/hod/1 kurt 

3. Pronájem jedné šatny pro sport 50,- Kč jednorázově po dobu pronájmu sportoviště 

4. Pronájem venkovních šaten pro společenské akce (max. do 22:00 hodin) klubovna,     

    kuchyňka, šatna 100,- Kč/hod 

    b) celá budova (mimo sklad) 200,- Kč/hod 

 

F. Ostatní pronájmy, individuální (smluvní), cena po dohodě s pronajímatelem. 

 

Tým hokejového klubu HC Polanka se v tomto roce, respektive v sezóně 2017/2018, 

probojoval do playoff, ale skončil na 5. místě ostravské Nezávislé hokejové ligy.  Tento 

ročník se tedy klubu moc nevydařil, ale o to více motivoval hokejisty do dalšího  ročníku. 

Hokejový klub pokračoval s organizací Beach volejbalového turnaje v areálu Dělnického 

domu, který navázal na předchozí dva ročníky. Počasí se tentokrát povedlo a tohoto turnaje se 

zúčastnilo všech 20 přihlášených týmů, takže opět zápolilo okolo 70 sportovců. Některé týmy 

jsou pravidelnými účastníky, takže se z turnaje začíná stávat pěkná tradice. Klub se zúčastnil 

2. ročníku rybníkového turnaje v Klimkovicích a skončil na 3. místě z 20 týmů. Před hráči HC 

Polanka se umístily pouze 2 týmy složené z aktivních hráčů z Poruby, takže lze říci, že jsou 

Polanečtí nejlepší amatérští rybníkoví hokejisté v Ostravě. Jako už tradičně hokejisti pomáhali 

Klubu rodičů a přátel školy s pořádáním akcí pro děti, například stezka odvahy, maškarní ples 

a se Sokolem také pálení čarodějnic. Hokejisté také již tradičně pořádali Hokejový ples, který 

pomáhá ve financování aktivit klubu. Na konci sezóny 2017/2018 byl klub vyzván k 

mezistátnímu utkání proti Vídeňskému týmu Vienna Scalpels. Tento tým hraje městskou 

Vídeňskou amatérskou ligu, která je velmi dobře organizovaná a má zajištěno financování 

pravidelných tréninků a utkání. I přes to dokázali hráči HC Polanka zvítězit v utkání ve Vídni 

v poměru 4:8 a skvěle tak reprezentovat obec v zahraničí. Na další sezónu mají hokejisti 

naplánovanou odvetu a možná další účast v mezistátních utkáních. 
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15. ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Již několik let je zdravotnická péče v Polance soustředěná pouze 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.  Dále je v této budově ordinace dětské 

lékařky MUDr. Sylvy Klegové. Ordinační hodiny u obou praktických lékařů a dětské lékařky 

byly v tomto roce zajišťovány pravidelně v celém týdnu.  

Už 10 let je v naší obci poskytována možnost léčby neplodnosti v rámci specializovaného 

pracoviště Fertimed na ulici 1. května v budově Lázeňského domu vedle prodejny Atlas. 

Toto centrum dále poskytuje i gynekologickou ambulanci, gynekologicko-porodnickou péči, 

specializovaná vyšetření genetická (i v těhotenství) a malé operativní gynekologické výkony. 

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 třetím 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.                                        

Veterinární péči pro občany zajišťuje v obci již několik let MVDr. Rudolf Šetka, který má 

otevřenou tuto ordinaci 3x za týden ve správní budově Družstva vlastníků.  

 

16. SOCIÁLNÍ PÉČE, OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI     

 

Úsek sociálních věcí na Úřadě městského obvodu v Polance nad Odrou spadá nadále pod 

Odbor financí, vnitřních věcí a majetku. Sociální pracovnicí je 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 18 občanů 

omezených ve svéprávnosti kontroluje výkon opatrovnictví a zabývá se také řešením 

krizových situací seniorů a zdravotně postižených občanů. Nejčastěji žádají senioři o pomoc 

při vyřízení příspěvku na péči, průkazu ZTP  a pomoc při zajištění  sociálních služeb. 

Dále sociální pracovnice  vykonává funkci sociálního  kurátora pro dospělé, a to u občanů po 

návratu z výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2018 byl propuštěn z výkonu trestu odnětí 

svobody jeden občan 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. Jedná se o Péče srdcem, mobilní hospic 

Ondrášek,  Agentura Slunce, Podané ruce, Centrum pro zdravotně postižené MSK a jiné.      

Dále je pracovnice pověřena řešením přestupků. V roce 2018 bylo řešeno celkem 48 

oznámení o přestupku. V největší míře byly řešeny přestupky proti veřejnému pořádku, a to 

celkem 17, dále to byly přestupky proti občanskému soužití v počtu 7 a proti majetku 10.  

Byly také řešeny přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterých bylo v roce 

2018 celkem 11.   

Rovněž 11 přestupků bylo řešeno s mladistvými, a to ve všech případech umístěných ve 

Výchovném ústavu na Janové. 
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17. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 

 

Rok 2018 v životě římskokatolické farnosti při kostele sv. Anny v Polance nad Odrou 

uplynul velice rychle. Ve druhém pololetí tohoto roku byla dokončena oprava celé věže až k 

její patě, provedly se hladké omítky, položily se nové římsy a ozdoby, hladká omítka byla 

pokryta finální  barvou, která je ve světlých béžových odstínech. V podzimních měsících se 

pak provedla oprava střechy nad sakristii. Vše bylo uhrazeno z části dotacemi a mimořádnými 

dotacemi, ostravsko-opavskou diecézi,  z příspěvků farníků na opravy kostela a z darů 

anonymních dárců. 

Mohlo by se říci, že i v roce 2018 zase ubylo stálých starších návštěvníků bohoslužeb (úmrtí, 

nemoci). Avšak, což je potěšující, na nedělních bohoslužbách přibylo mladých rodin s dětmi, 

kteří se snaží vytvořit živoucí společenství (smažení vaječiny a nedělní posezení u kávy na 

farské zahradě ve stanu, který zakoupila a postavila místní Jednota Orla). K dalším 

významným akcím uplynulého roku lze připočíst i lednový varhanní koncert paní Marie 

Pluhařové a květnovou ,,Noc kostelů“, při které byla otevřená pro veřejnost zrekonstruovaná 

obecní kaple na ulici 1. května. Během roku bylo v kostele několik pohřbů, dva křty a svatba 

nebyla žádná.  

Ve farnosti stále působí malá scholička a schola pod vedením manželů Jančalkových. Do září 

2018 působil ve farnosti i kostelní sbor, který po dvaceti sedmi létech ukončil svou činnosti a 

to z důvodu věku, častých nemocí i kritiky. Členové sboru se však scházejí i nadále na 

pravidelných zkouškách a vystupují při bohoslužbách jen výjimečně. Jejich příprava je již 

vzhledem k věku náročnější a zdlouhavější. 

O bezprostřední okolí kostela a fary pečuje skupinka mužů pod vedením pana Jana Prokopa, 

kteří se v případě potřeby scházejí i několikrát v týdnu. Při těchto pracích (hrabaní listí, úklid 

na zahradě fary) se někdy zapojí i skupinka skautů pod vedením Mgr. Veroniky Gadulové. O 

úklid interiéru se starají dvě skupinky žen, o květinovou výzdobu pečují paní Miroslava 

Prokopová a Marie Zdrálková. Jako varhaník a vedoucí sboru stále působí při kostele sv. 

Anny v Polance nad Odrou paní Marie Krejčí. Duchovním správcem byl i v roce 2018 P. 

Mgr. Zdeněk Pluhař. 

 

V kostele náboženské obce Církve československé husitské v Polance se konají bohoslužby, 

obřady, biblické hodiny, přípravy ke svátostem, koncerty, přednášky a další neformální 

setkání. Varhaníkem byl stále Ing. Pavel Král. Zde je stručný souhrn činností v roce 2018: 

V neděli 15. dubna se uskutečnil Jarní koncert, kde účinkoval Pěvecký sbor Gymnázia Olgy 

Havlové z Ostravy - Poruby. 

Na „Noc kostelů“, dne 25. května, byl Husův sbor otevřen zájemcům od 18 - 22 hodin. 

Nejprve se od 18 hodin konal koncert, na kterém účinkovali: Pavel Král - varhany, Tamara 

Urbánková - zpěv, Božena Turoňová - flétna, Jaroslav Kotek - zpěv. Dále následovala 

přednáška paní Šárky Šorfové na téma: „1 400 dní v Nepálu“. Příchozí měli samozřejmě 

možnost si prohlédnout kostel a získat tak základní informace z historie i současnosti Husova 

sboru. 

V neděli 15. července při bohoslužbě poděkovali věřící za 85 let od dostavění a otevření 

Husova sboru v Polance. Liturgii vedl a kázal biskup olomoucký Rudolf Gbel a přítomni byli 

i další duchovní. Při této slavnostní příležitosti církev vydala pamětní list, stručně shrnující 

aktuální údaje z jejího života.  

Církev se spolu s ostatními polanskými organizacemi a spolky prezentovala 15. září na Dni 

obce panelem, připomínajícím její minulé i současné aktivity. V pondělí 22. října farář 

Tomáš Chytil připravil návštěvníkům obrazovou prezentaci o pěší pouti do Compostely, 

kterou v červenci zdárně absolvoval z Porta -  tzv. Camino Portugués. 
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V sobotu 27. října od 15 hodin se sešli věřící církve československé husitské s římskými 

katolíky a všemi zájemci v obřadní síni, aby se společně pomodlili za věrné zesnulé. V první 

adventní neděli 2. prosince se v kostele konal koncert Pěveckého sboru gymnázia Olgy 

Havlové v Ostravě - Porubě. Před vánočními svátky, ve čtvrtek 20. prosince, přišly do Husova 

sboru děti z místní mateřské školky. Po krátkém povídání s farářem si všichni zazpívali 

koledy, děti si prohlédly vánoční výzdobu kostela a při odchodu dostaly i malou sladkost. 

Poslední bohoslužba tohoto kalendářního roku proběhla v neděli 30. prosince.  

 

                                      18.  POLICIE A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

 

Na veřejný pořádek v Polance nad Odrou dohlížejí tři okrskoví strážníci, kteří zde mají 

přiřazenou lokalitu, s jejíž problematikou jsou dobře seznámeni. Tím snáze dokáží řešit 

sousedské problémy, narušování veřejného pořádku a porušování obecně závazných vyhlášek 

(např. pálení rostlinného a jiného odpadu či zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku), 

parkování vozidel bránících zimní údržbě či cyklisty, kteří nerespektují pravidla v Chráněné 

krajinné oblasti Poodří. Čtvrtletně podává Městská policie Ostrava hlášení obecní samosprávě 

o počtu řešených případů a zásahů jak v samotné Polance nad Odrou, tak v celém městě 

Ostrava. Jednou za měsíc probíhá jednání představitelů obce a vedení Městské policie 

Ostrava. Účelem těchto schůzek je zlepšení kvality práce, operativní řešení požadavků ze 

strany vedení Polanky nad Odrou a určování priorit pro zajištění bezpečnosti a pořádku. 

Kriminalita v Polance nad Odrou byla v roce 2018 ve srovnání s jinými částmi města Ostravy 

minimální.  

Zde je několik případů z roku 2018, u kterých strážníci městské policie v Polance nad Odrou 

zasahovali: 

 

11. 01. 2018 zavolal na tísňovou linku 156 muž, který uvedl, že u jedné ze zastávek MHD 

v Polance spí dva muži. Hlídka na místě oba muže nalezla, probudila a ti následně, nezraněni, 

místo opustili.  

 

07. 02. 2018 kolem půlnoci spatřila hlídka při výkonu služby v Polance ležícího muže na 

vozovce. Muž byl zjevně pod vlivem návykové látky (pozdější orientační dechová zkouška 

potvrdila 1,99 ‰ alkoholu) a nebyl schopen samostatné chůze ani souvislé komunikace. 

Jelikož muž ohrožoval své zdraví, byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici, kde byl 

tento třiapadesátiletý muž předán personálu k dalšímu opatření. 

 

09. 02. 2018 ráno byla hlídka městské policie vyslána do jedné z ulic v Polance, kde se měl 

nacházet volně pobíhající pes, který napadl jiného psa. Oznamovatel a zároveň majitel 

napadeného psa, kterého v danou chvíli na ulici venčil, strážníkům na místě celou situaci 

popsal, ukázal zranění svého psa (na noze a hrudníku) a rovněž označil volně pobíhajícího 

psa. Poté odjel se svým psem za veterinářem. Strážníci následně kontaktovali obyvatele 

nemovitosti, odkud volně pobíhající pes utekl. Celá událost byla oznámena příslušnému 

správnímu orgánu k projednání. 

 

26. 04. 2018 krátce před půlnocí byla vyslána hlídka do Polanky, kde se měl nacházet muž, 

který zde sprejuje na nástupišti zastávky MHD. Sprejera, který po sobě zanechal téměř 

dvoumetrový nápis, strážníci po chvíli dopadli. Přestože 18letý muž odjel autobusem ještě 

před příjezdem strážníků, díky pozornému svědkovi se jej povedlo zakrátko dopadnout. 

Následně byl u něj nalezen černý sprej. Pro podezření ze spáchání trestného činu si celou 

událost převzala k dalšímu šetření Policie ČR. 
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15. 05. 2018 byli strážníci zavoláni do objektu v Polance, odkud se valil dým. Hlídka na místě 

zjistila při kontrole opuštěného objektu osobu bez přístřeší, která si zde vařila na otevřeném 

ohni. Oheň byl tímto mužem uhašen. Strážníci muže následně řádně poučili, čemuž 

porozuměl. 

 

22. 05. 2018 bylo oznamovatelkou na tísňovou linku 156 nahlášeno, že v jedné z budov 

v Polance je havárie vody. Strážníci následně na místě zjistili, kde voda v budově teče a 

přívod vody se jim podařilo zastavit. Hlídka na místo přivolala kompetentní osobu, která si 

událost převzala a dále již po hlídce další úkony nepožadovala.  

 

23. 05. 2018 v ranních hodinách byla na základě oznámení občana vyslána hlídka do Polanky, 

kde měla parkovat vozidla u prodejny potravin v rozporu s dopravním značením. Strážníkům 

oznamovatel na místě označil 9 vozidel, které stály na vyhrazeném parkovišti a požadoval 

okamžité vyřešení situace. Jelikož se na místě nenacházely osoby, které tato na místě 

ponechaly, vypsali strážníci na vozidla upozornění pro nepřítomného řídiče, tzv. 

„parkovačky“. Před odchodem hlídky se na místo dostavil jeden z řidičů, se kterým byl 

přestupek vyřešen uložením pokuty příkazem na místě. 

 

19. 06. 2018 byla na základě oznámení občana vyslána hlídka městské policie do Polanky, 

kde mělo docházet k pálení trávy a jiného rostlinného materiálu, čímž docházelo 

k obtěžujícímu zápachu. Strážníci na místě zjistili pálení suchého zahradního odpadu. 

Protiprávní jednání bylo hlídkou vyřešeno příkazem na místě. 

 

15. 09. 2018 řešila hlídka Městské policie Ostrava oznámení občana na rušení nočního klidu 

v Polance. Strážníci na místě spatřili skupinu osob, kteří se u jedné z restaurací bavili při 

hlasité reprodukované hudbě. Jelikož zde bylo důvodné podezření ze spáchání přestupku, kdy 

byla po 22. hodině puštěná hlasitá reprodukovaná hudba, byla celá událost oznámena 

příslušnému správnímu orgánu k projednání. Následně byla hudba na místě vypnuta. 

 

29. 09. 2018 byli strážníci přivoláni k jednomu z domů v Polance. Zde se na zahradě 

nacházeli dva psi středního vzrůstu, kteří však obyvatelce domu nepatřili. Přivolaný pracovník 

odchytu majitele zjistil, ten si následně z místa odnesl nejen své psy, ale také pokutu. 

 

12. 11. 2018 odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do Polanky, kde čekal člen 

přepravní kontroly s mužem, který cestoval v dopravním prostředku MHD bez platného 

jízdního dokladu. Jelikož muž nemohl ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka 

prokázat svou totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Obvodní oddělení Policie ČR. 

Totožnost sedmnáctiletého muže byla na základě právního zájmu předána Dopravnímu 

podniku Ostrava. 

 

Na závěr jedna kuriozita. Dne 10. 11. 2018 řešila hlídka Městské policie Ostrava v Polance 

situaci, kdy oznamovali přišla domů obálku. Dle jeho slov si však nic neobjednal a považoval 

zásilku za podezřelou. Někdo mu ji v době jeho nepřítomnosti hodil přes plot. Po příjezdu 

strážníků muž následně po otevření obálky zjistil, že se jednalo o blahopřání k narozeninám 

pro jeho otce. 

 

19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Také rok 2018 byl v našem kraji ve znamení intenzivní snahy zlepšit životní prostředí pro 

všechny občany. Vedení kraje splnilo slib a odstranilo tzv. „vratimovské“ kaly, nabídlo 
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konkrétní pomoc v boji s kůrovcem, přibyly dobrovolné dohody s podniky, děti jezdily na 

ozdravné pobyty. I v tomto roce intenzivně probíhalo odstraňování ropných lagun z bývalé 

chemičky Ostramo, které jsou snad největší ekologickou zátěží v České republice. S jejich 

odstraněním se sice začalo už v minulých létech, ale definitivní likvidace by měla být hotova 

až v roce 2020… V uplynulém i příštím roce budou pokračovat „kotlíkové“ dotace, které 

umožní vlastníkům rodinných domků, za předem stanovených podmínek, vyměnit starý kotel 

na tuhá paliva za nový ekologičtější. Pokud se to ve spolupráci s občany podaří, opět se o 

něco lépe společně nadechneme. Kraj se také chystá na zákaz skládkování komunálního 

odpadu a podporuje projekty, které mají za cíl zlepšit ovzduší v regionu. Stav ovzduší je 

největší bolestí našeho kraje. Inverzní počasí, které často zahalí celé Ostravsko, zasahuje i 

k nám do Polanky a tak se i nám v Polance opravdu dýchá špatně. Často občané ani nevědí 

zda tyto škodlivé emise pocházejí z dopravních prostředků a nebo z lokálních topenišť. Je 

třeba si uvědomit a hlavně je potřeba myslet i na děti. Zvláště v zimních měsících, kdy se 

ovzduší v našem regionu zhoršuje, je k nezaplacení vzít školáky někam do hor za čistým 

vzduchem.        

V oblasti životního prostředí hraje důležitou roli i nakládání s odpady. V dohledné době se už 

silně uvažuje o zákazu ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné 

a využitelné odpady. Na tuto okolnost se budou muset občané začít postupně zvykat a 

připravovat už teď. Životní úroveň našich obyvatel se zvýšila a to se odrazilo i na růstu 

množství vyprodukovaného odpadu. Díky dostupnému sběrnému dvoru v Polance, který je 

pro občany otevřen 3x za týden a taky díky všem zodpovědným občanům, nevznikají na 

území naší obce žádné větší černé skládky komunálního nebo stavebního odpadu. Občané 

mohou za úplatu cca 140,- Kč za tunu využívat k uložení většího objemu hlíny, betonových 

výrobků, stavební suti skládku v pískovně na Janové. 

 

20. POČASÍ 

 

Na první lednový den nového roku 2018 bylo nezvykle teplo. Svítilo sluníčko a teplota 

dosahovala 8 °C nad nulou. Dne 3. ledna začal foukat silnější vítr, který ale v Polance 

nenadělal vážnější škody, a také nepřinesl žádnou změnu počasí. I v další dny panovaly vyšší 

teploty, na které jsme v tomto ročním období nebyli zvyklí. V sobotu 6. ledna bylo až 12 °C a 

v Karviné byla naměřena dokonce rekordní teplota + 13,2 °C. Další dny se začalo trochu 

ochlazovat, ale pod nulu teploty nespadly. První sníh o výšce 2 cm napadal 16. ledna a do 

večera roztál. Další sníh napadal 21. ledna a jeho výška dosáhla jen 5 cm. Další den opět 

roztál, protože teplota se přes den vyšplhala na +8 C. Poslední dva lednové dny byly krásně 

slunečné s teplotami kolem +13 C, sněhová pokrývka nebyla žádná a tak se na zahradách 

objevily první sněženky. V Ostravě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +2,5 °C a 

sněhová pokrývka na Lysé hoře dosahovala v lednu jen 44 cm. Nejvyšší maximální teplota 

vzduchu v kraji byla naměřena v Osoblaze dne 29. ledna +14,2 °C. Nejnižší minimální teplota 

vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 15. ledna -11,1 °C. 

 

Dne 2. února opět celý den propršel. Denní teploty se vyšplhaly na +8 °C a v noci klesly na         

-2 °C. Dne 5. února napadlo ráno znovu jen 2 cm sněhu, který do večera roztál. Dne 7. února 

začalo v poledne hustě sněžit a do večera napadlo 15 cm mokrého sněhu. Noční teploty stále 

klesaly pod bod mrazu a tak sněhová pokrývka vydržela až do konce měsíce. Dne 19. února 

spadla teplota na -9 °C. Noční mrazivé teploty se zvyšovaly a 25. února ukazovala teplota -11 

°C. I denní teploty začaly být kolem -8 °C a poslední únorový den byla v noci naměřena 

teplota -14°C.  

Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla v únoru -4,3 °C.  
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V noci 1. března už 6. noc po sobě padaly v ČR mrazivé rekordy. V Polance spadla noční 

teplota na hodnotu -15 °C a přes den byl mráz -9 °C. Dne 6. března konečně přestaly v noci 

silné mrazy, přes den začalo svítit sluníčko, teplota dosahovala k +8 °C a tak poslední sníh 

začal ze zahrad rychle mizet. Další dny vystoupily denní teploty nad 7 °C a noční byly +2 °C. 

Dne 10. února bylo přes den naměřeno +12 °C. Konec výrazného oteplení nastal v noci 16. 

března. Teplota spadla pod nulu a déšť se změnil na mokrý sníh. Ráno bylo 1 cm sněhu. I v 

následující dny byly teploty mrazivé. Dne 18. března bylo přes den -4 °C a v noci bylo -9 °C. 

Rekord byl naměřen v Krkonoších a to -15,9 °C. Další oteplení nastalo 24. března, kdy u nás 

panovalo krásné a slunečné počasí s teplotou +13 °C. Noční teploty v tomto období 

dosahovaly jen bodu mrazu. Poslední den v březnu bylo opět krásné slunečné počasí. Nejvyšší 

maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 11. března 17,9 °C. Nejnižší 

minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 1. března ve Frenštátě pod 

Radhoštěm -26,3 °C. 

 

První den v dubnu začalo po delší době pršet a teplota byla jen +4 °C. Na Velikonoční 

pondělí 2. dubna bylo opět krásné a slunečné počasí a teplota odpoledne dosáhla na +15 °C. 

Kolem 18. hodiny přiletěli do Polanky do hnízda na Skotnici první čápi. Další dny se denní 

teploty postupně zvyšovaly. Dne 3. dubna bylo 19 °C, 7. dubna bylo 21 °C a 9. dubna bylo 

neuvěřitelných 25 °C a v noci bylo 10 °C. Dne 12. dubna padl v Ostravě teplotní rekord a to 

26,2 °C. Tyto vysoké teploty vydržely až do konce dubna. Ještě jeden rekord byl naměřen dne 

22. dubna a to 29,2 °C. U nás v Polance bylo tento den 27 °C. Noční ochlazení bylo 27. dubna 

a ukazovalo +2 °C a v zahradách se vytvořila jinovatka, která ale neměla pro rozkvetlé 

ovocné stromy žádné následky. Poslední dubnový den přešel přes Polanku silnější vítr, který 

ale nenapáchal větší škody. Duben 2018 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální.  

Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,7 °C byla o 4,8 °C vyšší než normál. Jedná se tak 

o nejteplejší duben v období od roku 1961. Z hlediska srážek spadlo na našem území 

v průběhu měsíce pouze 48 % jejich obvyklého množství. 

         

Prvního května bylo krásně a teplo. Teplota vystoupila na 25 °C. I další dny panovalo teplé 

počasí. Dne 3. května padaly zase rekordy, kdy v Polance bylo 30,2 °C. Vláhový deficit 

nezměnila ani podvečerní bouřka z horka doprovázená krupobitím a dvouhodinovým 

vytrvalým deštěm. Denní teploty se v dalších dnech pohybovaly na 24 °C a noční kolem 8 °C. 

Dne 8. května konečně trochu více zapršelo. Mírné denní ochlazení přišlo dne 18. května, ale 

hned následující dny teploty opět dosahovaly 24 °C. Ke konci května teploty vystoupaly nad 

29 °C a 29. května přes Polanku přešla silnější bouřka a hodinový déšť. Poslední květnový 

den přišly tropické teploty a max. teplota tohoto dne byla naměřena na Opavsku v Oticích 

s hodnotou 31,8 °C. Meteorologové označili toto jaro jako nejteplejší za posledních 91 let. 

V květnu byla průměrná měsíční teplota vzduchu v našem kraji 15,7 °C, což je hodnota 

o 2,9 °C vyšší oproti krajovému normálu, a tak byl tento měsíc hodnocen jako teplotně 

mimořádně nadnormální.    

 

Až 2. června se trochu ochladilo na 25 °C a další den rozpálenou půdu ochladil 

dvouhodinový déšť. Další tropické teploty přišly od 7. června a nejvyšší teplota byla 9. června 

a ukazovala 31 °C. Tento den opět přišla odpolední bouřka a tříhodinový vytrvalý déšť. Ranní 

bouřka a silný liják dne 12. června nenapáchal v Polance větší škody. Druhý den přišlo prudké 

ochlazení, kdy přes den byla teplota jen 15 °C. Teploty se začaly postupně zvyšovat až od 16. 

června, kdy 20. června vystoupaly na 30 °C a následný den o 2 °C ještě více. I z tohoto 

důvodu přišla večer silná bouřka s blesky a tak konečně zase zapršelo. Od 23. června se 

citelně ochladilo, pršelo a teplota spadla jen na 17 °C a další dny klesla na 15 °C.  Posledním 

červnovým dnem začaly dětem letní prázdniny. Ty ale začaly prudkým propadem ranních 
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teplot, a to až na bod mrazu. Tento den byla nejnižší teplota naměřena na Šumavě a to -5 °C. 

Průměrná měsíční teplota vzduchu v Ostravě byla v červnu 18,8 °C,   

 

Dne 1. července začalo teplejší počasí s teplotou 21 °C. V celé Evropě panovalo veliké sucho. 

V České republice postihlo sucho 94 % území. Některé potoky a rybníky vyschly. Na vodních 

tocích se nedal průtok vody ani změřit. Po delší době dne 3. července opět zapršelo. Dne 5. 

července přišly zase tropické teploty. V Polance bylo 31 °C a u Prahy bylo naměřeno 34,5 °C. 

Po 8. červenci se neočekávaně ochladilo. Z 24 °C teploty klesaly postupně až na 17 °C. Tyto 

nízké teploty vydržely až do 21. července a také deštivé počasí vytrvalo několik dní. Pravého  

letního počasí jsme si užili až od 23. července, kdy teplota dosáhla 29 °C a držela se až do 

konce měsíce. Noční teploty dosahovaly 19 °C. Na neděli 29. července připadl Polanský 

krmáš a stejně jako loni se počasí vydařilo a ukázalo teplotu 29 °C. Následující den se teplota 

zvýšila na 30 °C.  V Ostravě byla naměřena průměrná měsíční teplota vzduchu 20,8 °C.   

 

Letošní srpen začal tropickým počasím. Panovalo obrovské sucho, úroda obilí byla menší a 

žně začaly o 3 týdny dříve. Hned 2. srpna teplota přes den ukazovala 30 °C a ani v noci se 

moc neochladilo, kdy teplota ukazovala 20 °C. Dne 4. srpna teplota v Polance vystoupila na 

31 °C a v Řeži u Prahy byl naměřen rekord 37,6 °C. Tyto vysoké tropické teploty u nás 

vydržely do 8. srpna, kdy dopoledne přišel 1,5 hodinový déšť. Ten ale venkovní teplotu nijak 

neochladil, neboť v poledne už zase bylo 32 °C. No a večer přišla ještě bouřka s vydatnými 

blesky a menším deštěm. Na 9. srpen se tropická teplota v Polance ještě zvedla na 34 °C a 

tento den byl nejteplejším v tomto roce. Tyto teploty vydržely až do 24. srpna, kdy odpoledne 

alespoň trošku zapršelo. Nejchladněji bylo u nás 26. srpna, kdy v noci spadla teplota na 6 °C a 

přes den dosahovala jen 13 °C. Srpnové počasí mělo rovněž velký vliv na bohatou úrodu 

ovoce a to zejména třešní, meruněk, broskví, švestek, jablek a podelší době i hrušek. Celá 

úroda se tak uspíšila stejně jako u obilí tak o 3 týdny. Průměrná měsíční teplota vzduchu 

v Ostravě byla 21,7 °C.  

 

Prvního září se ochladilo na 21 °C a v noci přišel konečně větší déšť s bouřkou. Nový školní 

rok začal 3. září a v tento den ráno školákům svítilo sluníčko a teplota se přes den vyšplhala 

na 26 °C. První ranní mlhy se objevily po 6. září. Dne 7. září panoval opět krásný slunečný 

den s teplotou 28 °C. Mírné ochlazení nastalo hned následující den, kdy začalo pršet. Vyšší 

teploty nastaly od 12. září a bylo opět až 29 °C. Dne 14. září dopoledne začal vydatný liják a 

prudce ochladilo na 17 °C. Následující sobotu se počasí vydařilo, a tak návštěvníci spousty 

akcí byli s počasím spokojeni. Tento den se konal Den NATO a v Polance se konal Den obce 

a otevření nové Radnice. Vyšší teploty vydržely do 22. září, kdy se ochladilo o 10 °C. Tuto 

noc v 23 hodin zasáhla Polanku silná bouřka s velkým větrem a lijákem. V ČR tuto noc vyjeli 

hasiči celkem k 1300 výjezdům a v našem kraji měli hasiči 230 výjezdů a to většinou na 

odstraňování spadlých stromů a větví. Na konci září bylo v noci jen 2 °C a přes den 18 °C. I 

tento měsíc září byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální, kdy v Ostravě byla průměrná 

měsíční teplota vzduchu 15,6 °C.       

Letošní mimořádně teplý půlrok meteorologové nezaznamenali už 243 let. Ten letošní byl 

v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 20,1 °C nejteplejší od začátku měření v roce 

1775.  

 

V první dny měsíce října se teploty pohybovaly kolem 17 °C. Mírné oteplení nastalo 6. října, 

kdy teplota vystoupila na 21 °C a tak začalo krásné babí léto. Dne 11. října teplota vystoupila 

na 24 °C. Ochlazení na 12 °C přišlo 19. října. Následující slunečný den se teplota pohybovala 

na 15 °C. Chladno a déšť přišel 23. října a hned nato zasáhl celé naše území silný vítr. Celý 

poslední víkend v říjnu propršel a bylo chladno jen 6 °C. Na celém území ČR probíhaly 
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oslavy 100. výročí založení samostatného československého státu, a tak počasí velice 

ovlivnilo tento významný svátek. To následující den 29. října se počasí asi zbláznilo. 

K večeru přišlo oteplení a během jedné hodiny stoupla teplota venku až o 15 °C. V Polance 

v noci ukázala teplota 19,6 °C a v Mošnově ve 20 hodin bylo naměřeno 21,4 °C a to byl 

rekord za celou dobu teplotního měření. Ještě následující ráno 30. října bylo opět velmi teplo, 

vál silný jižní vítr a dopoledne bylo 20 °C. V Ostravě byla v tomto měsíci průměrná teplota 

vzduchu 10,6 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,4 °C.      

 

Prvního listopadu bylo jasno s teplotou 16 °C a v noci bylo 13 °C. Velmi teplo 18 °C bylo i 

následující den 2. listopadu na Dušičky, kdy na hřbitovech jsme mohli potkávat lidi 

s krátkými rukávy. Jednodenní ochlazení s teplotou 12 °C přišlo 4. listopadu. Od 5. listopadu 

se opět začalo oteplovat. Ani ranní mlhy nezabránily sluníčku poslat polední teploty až na 20 

°C. Zato noční teploty začaly padat k 6 °C. První ranní mrazík s teplotou -1 °C se v Polance 

objevil 17. listopadu. Dne 20. listopadu v 14.30 hodin začal v Polance padat první sníh. 

Teplota byla kolem 0 °C, a tak ho napadalo asi 3 cm a vydržel 2 dny. Konec listopadu byl už 

mrazivý a v noci 29. listopadu bylo v Polance -8 °C a na Šumavě zaznamenali teplotu -20 °C. 

Průměrná měsíční teplota byla v listopadu vzduchu 5,3 °C, 

 

V sobotu 1. prosince byla přes den teplota -2 °C. Postupně noční minusové teploty se 

objevovaly častěji a tak 5. prosince bylo již -5 °C. I prvních 14 dní v posledním měsíci roku 

2018 počasí žádné velké změny nenadělalo. Sněhová pokrývka nebyla žádná a ani předpověď 

počasí žádnou vydatnou sněhovou nadílku neslibovala. Dne 21. prosince byla denní teplota až 

11 °C a bylo deštivo. Stejný deštivý den, ale už s menší teplotou 7 °C, byl den následující. Na 

Štědrý den bylo v Polance 4 °C, přes den bylo oblačno s občasným deštěm nebo i chvilkovým 

sněžením, ale bez trvalé sněhové pokrývky. Vánoce tak byly stejně jako loni opět na blátě. 

Ráno dne 25. prosince sice začal padat mokrý sníh, kterého napadalo cca 1 cm. Ten se ale při 

teplotě 2 °C udržel jen do večera. Stále deštivo bylo i ke konci roku, a to od 27. prosince až 

do Silvestra, kdy teplota dosáhla 4 °C. O silvestrovské noci bylo jasno a teploty se 

pohybovaly nad nulou. V Ostravě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +1,9 °C. 

  

Rok 2018 byl v Česku nejteplejší za více než dvě století. Podle údajů z pražského Klementina 

byl nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 

2018 dosáhla 12,8 °C, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více 

než dvě století. Meteorologická stanice v Klementinu je délkou soustavného zaznamenávání 

údajů o počasí jedinečná v Česku i celé střední Evropě. 

Mezi deseti nejteplejšími roky od konce 18. století jsou podle údajů z Klementina většinou 

roky ze začátku 21. století. Pouze o osmé a deváté místo se dělí rok 2008 s rokem 1994, 

protože oba měli stejnou průměrnou teplotu 11,7 stupně Celsia. 

 

21. CHRONOLOGIE  NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH  UDÁLOSTÍ  ROKU  2018 

 

LEDEN 

Začíná tzv. „osmičkový rok“, kdy si připomínáme některá důležitá výročí: 

1918 – vznik samostatného československého státu 

1928 – proběhly 1. samostatné zimní olympijské hry 

1938 – podpis Mnichovské dohody 

1948 – Vítězný únor = komunistický státní převrat – začátek totality 

1958 – ČSSR zazářila na výstavě v Bruselu s novým modelem TATRA 603 

1968 – vojska Varšavské smlouvy zahájily okupaci Československa 

1978 – Vladimír Remek se jako 1. český kosmonaut podíval do vesmíru 
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1988 – Jan a Jindřich Pospíšilové se po dvacáté stali mistry světa v kolové 

1998 – ČR vyhrála zlatou olympijskou medaili v hokeji v japonském Naganu 

2008 – tragická železniční nehoda ve Studénce, 8 mrtvých a 95 zraněných cestujících 

2018 – v celé ČR proběhly oslavy 100. výročí vzniku samostatného státu   

 

Dne 6. ledna padaly v ČR teplotní rekordy. V Polance hřálo sluníčko a bylo naměřeno +12 °C  

a v Karviné naměřili rekord, který měl hodnotu +13,2 °C.    

V pátek 12. ledna byla v Polance zahájena Školním plesem nová plesová sezóna. Po celou 

plesovou sezónu, která trvala až do 3. března, bylo v Polance uskutečněno 16 plesů a to 11 

v Dělnickém domě (obecní, sousedský, dětský MŠ, myslivecký, hospodský, hokejový, 

fotbalový, házenkářský, vinařský a 2 plesy zde pořádaly spolky ze Svinova). Další dva plesy 

se konaly v Základní škole (školní a dětský) a dva plesy proběhly v hospodách u Dluhošů 

(společný ples chovatelů a zahrádkářů) a u Machů (lidovecký). Dětský ples se uskutečnil ve 

společenském domě na Janové. Zde je nutno poznamenat, že v této plesové sezóně se již 

neuskutečnil volejbalový ples.   

V tento den začalo v ČR 1. kolo volby presidenta. V Polance přišlo volit 67,05 % 

oprávněných voličů. 

Dne 17. ledna začala lyžařským slalomem vesnická olympiáda, které se mimo Polanku, 

zúčastňuje po celý rok i 11 okolních obcí ve 12 různých disciplinách. 

Dne 26. ledna vyšla v novinách celá stránka s fotografiemi historické Polanky. K vidění byly 

fotky: sokolského ochotnického divadla z roku 1925, slavnostního otevření Husova sboru 

v roce 1933, cvičení členů Sokola z roku 1937, muzikantů dechovky v roce 1944 a členů 

hasičského sboru v roce 1946.  

Dne 27. ledna skončilo 2. kolo presidentských voleb. Presidentem ČR se stal Miloš Zeman. 

V Polance tentokrát přišlo volit 70,71 % voličů. 

Každoroční Tříkrálová sbírka proběhla v lednu a v Polance obcházeli koledníci v šesti 

skupinách s přáním štěstí, zdraví a pokoje. Ti v naší obci vykoledovali 33 627,- Kč. 

Teplé počasí pokračovalo i v posledních dnech, a tak se v zahradách objevily první sněženky. 

  

ÚNOR 

Až 7. února začalo hustě sněžit a tak do večera napadalo 15 cm mokrého sněhu. Bylo to 

nejvíc v celém roce 2018. 

Dne 16. února v dopoledních hodinách došlo na Dolní Polance důsledkem dopravní nehody 

osobního automobilu k poškození kulturní památky a to sochy sv. Jana Nepomuckého. Tato 

socha z roku 1747 stála na ulici 1. května u mostu přes Mlýnku.  

Dne 25. února byla dětským maškarním plesem MŠ ukončena plesová sezóna v Polance. 

Dne 26. února dopoledne proběhla evakuace v ZŠ na ul. Heleny Salichové, a to z důvodu 

anonymního nahlášení nástražného výbušného zařízení. 

V neděli 18.2. odstartovala v Polance nová házenkářská sezóna. 

V sobotu 24. února 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.  

 

BŘEZEN 

Dne 1. března padaly v ČR mrazivé rekordy. Nejnižší teplota byla naměřena v Jizerských 

horách a to -26,6 °C, v Polance bylo v noci -15 °C a přes den -9 °C. 

Dne 9. března nový pronajímatel otevřel po rekonstrukci hospůdku na fotbalovém hřišti. 

V sobotu 17. března odstartovala v Polance nová fotbalová sezóna. 

Dne 18. března opět mrazivé rekordy. Na Labské boudě v Krkonoších bylo -15,9 °C a 

v Polance v noci -9 °C.  
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Letošní nocování pro děti s bohatým programem v místní knihovně proběhlo 23. března, a to 

v rámci „Noci s Andersenem“.   

Dne 24. března se tradičního Putování krajem sněženek zúčastnilo 160 účastníků, kteří se při 

krásném počasí přišli projít přes chráněnou přírodní rezervaci v Polance až do Jistebníku.  

Ve dnech 26.-27. března byly na tradičních 10 stanovištích v Polance přistaveny 

velkokapacitní kontejnery na objemný odpad z domácností. Podle potřeby měnil podnik OZO 

zaplněné kontejnery za prázdné, a to i o den později. Zájem našich občanů byl obrovský. 

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 

Na Velikonoční pondělí dne 2. dubna bylo dopoledne krásné slunečné počasí s teplotou        

12 °C.  

V tento den přiletěli v 18 hodin do Polanky první čápi do svého hnízda na Skotnici. 

V obřadní síni v Polance nad Odrou proběhlo 7. dubna vítání občánků. Slavnostního obřadu 

se zúčastnilo celkem 10 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. 

Dne 7. dubna uskutečnili místní chovatelé ve svém areálu prodejní výstavu a hodnocení 

králíků.  

Dne 12. dubna byl v Ostravě zaznamenán teplotní rekord a to +26,2 °C. 

Dne 15. dubna proběhlo v sále Dělnického domu vystoupení známého baviče Zdeňka Izera.  

Dne 21. dubna se v Polance konal 2. ročník Polanského charitativního běhu, kterého se 

zúčastnilo kolem 500 běžců a na charitativní účely se vybralo 45 tisíc Kč. V Polance panovala 

teplota 27 °C a v Plzni tento den naměřili 29,2 °C.  

V tento den připravila Dechová hudba z Polanky pro své příznivce koncert s názvem „Jaro 

s dechovkou“. Ten se uskutečnil v sále místního kina.   

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, malé mažoretky z Dubiny a 

nechyběla tradiční kupa pěny od místních hasičů. Pomyslnou tečku za podařenou akcí udělal 

pestrobarevný ohňostroj a ohnivá show. 

 

KVĚTEN 

Na 1. máje od rána krásně svítilo sluníčko a teplota se v Polance vyšplhala na 25 °C. 

Od 2. května začala v Polance rekonstrukce místní hasičské zbrojnice. Stavební práce 

prováděla firma z Orlové.  

Dne 3. května byl v Polance opět tropický den s teplotou 30,2 °C. 

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. 

Dne 16. května proběhla v Polance dobrovolná sbírka v rámci celostátního Českého dne boje 

proti rakovině, a to formou prodeje žlutého kvítku s vínově zbarvenou stužkou. 

Ve dnech 19. a 20. května oslavovali místní hasiči 125. výročí svého založení. 

V pátek 25. května proběhla v Polance akce s názvem „Noc kostelů“. Mimo prohlídky obou 

polanských kostelů se poprvé veřejnosti zpřístupnila i zrekonstruovaná Obecní kaple 

postavená v roce 1829. 
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V tento den proběhlo v sále U Dluhošů setkání bývalých členů dětského pěveckého sboru 

v Polance, a to u příležitosti 60. výročí jeho založení. Toto setkání inicioval bývalý sbormistr 

pan Jaroslav Král a zúčastnilo se ho více jak 100 bývalých členů.  

V sobotu 26. května se 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.  

V tento den se uskutečnil na fotbalovém hřišti 10. ročník turnaje v kategorii přípravek. Tohoto 

turnaje se zúčastnilo přes 300 nejmenších budoucích fotbalistů z 30 týmů. 

I poslední květnový den pokračovaly tropické teploty. V Oticích na Opavsku bylo 31,8 °C. 

Meteorologové vyhodnotili toto jaro jako nejteplejší za posledních 91 let. 

 

ČERVEN 

Za velmi krásného počasí a tropických teplot kolem 30 °C se v druhém červnovém týdnu 

v Polance uskutečnil 24. ročník mezinárodního házenkářského turnaje „Polanka Cup 2018“. 

Ve dnech 8. – 10. června se této akce zúčastnilo 52 družstev. Počet účastníků přesáhl 800 

osob. Mladí házenkáři a jejich příznivci přijeli z celé republiky i ze Slovenska. Celý program 

se uskutečnil, včetně oslav Dětského dne, v areálu Dělnického domu a sportovní haly. Sobotní 

odpolední bouřka a dvouhodinový déšť ale narušil organizátorům program Dětského dne. 

Večerní diskotéka už opět proběhla za příznivého počasí.   

Dne 16. června proběhlo v obřadní síni další vítání občánků. Slavnostního aktu se zúčastnilo 

12 miminek. Zpestřením bylo vystoupení dětí z mateřské školky a žáků ze základní školy. 

Dne 21. června vystoupila teplota v Polance až na 32 °C.  

Posledního června skončil termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu, který činil 

i v tomto roce 498,- Kč za osobu.  

 

ČERVENEC 

V polovině července byla na Mírové osadě ukončena oprava povrchů místních komunikací. 

Současně byly opraveny obrubníky, kanálové vpusti a vjezdy k rodinným domkům. Náklady 

činily 10,4 mil. Kč. 

V neděli 15. července během bohoslužby proběhla v Husově sboru v Polance oslava 85. 

výročí jeho otevření (1933-2018). 

V pátek před krmášovou nedělí se v areálu Dělnického domu a za krásně teplého počasí 

uskutečnila opět krmášová zábava a hudební skupina hrála až do dvou hodin do rána.  

Tuto noc 27. července mohly miliony lidí na celém světě, kromě Severní Ameriky a většiny 

ostrovů v Tichém oceánu, sledovat úplné zatmění Měsíce. Nejdelší zatmění Měsíce v 21. 

století trvalo celkem 103 minut. Před úplným zatměním řada lidí na obloze pozorovala i 

částečné zatmění, které znovu následovalo i po úplném zastínění. Měsíc tak ve stínu Země 

strávil celkem tři hodiny a 54 minut. V ČR začalo úplné zatmění ve 21.30 a skončilo ve 23.13 

hodin. Celý tento úkaz jsme dobře viděli i v Polance. Dalšího zatmění Měsíce se dočkají až 

příští generace v roce 2123. 

Tradiční Polanský krmáš připadl na neděli 29. července. Kolotoče, stánky s hračkami a jinými 

lákadly pro děti se ráno otevřely spolu s krásným počasím, kdy teplota ukazovala 29 °C. 

Naproti pohostinství U Dluhošů současně proběhla tradiční dvoudenní výstava chovatelů 

drobného domácího zvířectva, doprovázená hudební produkcí místní dechovky.  

Kvůli poškození byly v tomto měsíci v Polance vyměněny měřiče rychlosti na ul. 1. května a 

na ul. Ostravská. 

 

SRPEN 

Hned první srpnový víkend se teploty vyšplhaly v Polance až na tropických 31 °C. Rekordní 

teplota v České republice byla naměřena v Řeži u Prahy a měla hodnotu 37,6 °C. 
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Dne 8. srpna jsme si připomněli 10. výročí tragické železniční nehody ve Studénce, kdy 

mezinárodní rychlík narazil do spadlého železničního mostu. Ani po 10 létech nebyl nikdo 

odsouzen. Zemřelo 8 osob a 95 cestujících bylo vážně zraněno. O viníkovi nehody není stále 

jasno. 

Nejteplejší den v roce 2018 byl zaznamenán dne 9. srpna. V Polance bylo 34 °C. 

Dne 21. srpna si v ČR připomněli občané 50 let od sovětské okupace v roce 1968. 

Velká srpnová úroda ovoce, a to zejména třešní, meruněk, broskví, švestek, jablek a po delší 

době i hrušek, se i v Polance uspíšila tak o 3 týdny. 

Koncem srpna se podařilo ukončit rozsáhlou rekonstrukci v základní škole, která spočívala 

v revitalizaci odborné učebny fyziky a chemie. V rámci revitalizace byly ve dvou odborných 

kabinetech a učebně opraveny podlahy, dodán nový nábytek, pylonová tabule s interaktivním 

systémem, bylo namontováno elektrické ovládání zatemnění oken a přes 200 ks odborných 

učebních pomůcek a zařízení. Celkové náklady dosáhly 3,1 mil. Kč.  

  

ZÁŘÍ 

Od 1. září došlo na naší radnici ke dvěma personálním změnám. Na oddělení životního 

prostředí a silničního hospodářství nastoupila paní Bc. Beata Štěpánová DiS. a na matriku 

nastoupila paní Ing. Jana Fraisová.   

Dne 3. září začal nový školní rok a všechny školáky od rána vítalo sluníčko s teplotou 26 °C.  

V 1. týdnu měsíce září se do nových a větších prostorů staré školy začala stěhovat místní 

knihovna a celá základní umělecká škola. 

Dne 8. září proběhlo v Polance za 100,- Kč očkování psů proti vzteklině. 

V sobotu 15. 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 prezentovaly i naše spolky a organizace. Bohatý kulturní program 

trval do pozdních nočních hodin. Hlavním tahákem této vydařené akce bylo vystoupení 

populární zpěvačky Leony Machálkové.  

Součástí programu Dne obce byla pro veřejnost možnost si prohlédnout celou krásně 

zrekonstruovanou budovu „Staré školy“, ve které zde nově našel prostory Úřad městského 

obvodu, základní umělecká škola, knihovna a městská policie. Nová je i krásná koncertní a 

obřadní síň a své místo má v ni i místní údržba. Budova je díky výtahu zcela bezbariérová, má 

novou zateplenou fasádu, okna a veškeré rozvody. Na východní straně budovy byl zachován 

text původního nápisu a nad hlavním vchodem byl změněn původní nápis Národní škola na 

současný nápis Radnice. Celkové náklady rekonstrukce se přiblížily částce 60 mil. Kč. Zde je 

nutno připomenout, že dne 14. února 2012 byla budova vytopena vodou z vodovodu a bylo 

tam ukončeno vyučování. 

Opět po roce ve dnech 15.-16. září nad Polankou zahřměly motory všech druhů vojenských 

letadel, které byly součástí oslav Dne NATO. Tentokrát pořadatelům počasí vyšlo a tak po 

oba dva dny se na letiště přišlo podívat 220 000 návštěvníků.  

V sobotu 22. září připravila v sále místního kina dechová hudba z Polanky pro své příznivce 

hudební koncert s názvem „Modravých dálek volání“. 

Dne 23. září se v 11 hodin noci prohnala přes Polanku silná bouřka s velkým větrem a 

lijákem. V ČR měli hasiči 1 300 výjezdů a v našem kraji 230 výjezdů kvůli tomuto počasí. 

Dne 27. září, tak jako každoročně, proběhla v sále Dělnického domu oslava jubilantů, kteří 

v roce 2018 slavili 70, 75 a 80. životní jubileum. Na toto setkání bylo pozváno 105 jubilantů a 

zúčastnilo se ho 92 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. 
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ŘÍJEN 

Dne 5. 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.  

Ve dnech 5. – 6. října se konaly v celé republice komunální volby do Zastupitelstva obcí. V  

Polance se zúčastnilo voleb 52,07% oprávněných voličů, kteří rozhodli o novém složení 

zastupitelů. Více v kapitole č. 5 – „Veřejný a politický život“. V tomto termínu se v Polance 

konaly volby do Senátu ČR. Zvoleným senátorem za Ostravu se stal Ing. Leopold Sulovský.  

Dne 8. října spáchal sebevraždu oběšením pan Miroslav Tkáč z Dolní Polanky, nar. 1959. 

Ve dnech 8.-9. října byly opět na 10 stanovištích přistaveny velkokapacitní kontejnery na 

objemný odpad z domácností. O tuto bezplatnou službu je mezi občany Polanky stále velký 

zájem. 

Dne 19. října se ve Společenském domě na Janové uskutečnilo vzpomínkové setkání rodáků a 

starousedlíků osad Janové a Přemyšova, kde si zavzpomínali na „nedalekou“ minulost.   

Dne 20. října se poprvé v nových prostorách radnice konalo vítání občánků. Přivítání mezi 

občany Polanky se zúčastnilo 17 miminek a mnoho rodinných členů. 

Dne 21. října zemřel dlouholetý učitel na základní škole v Polance pan Milan Pasker. 

V pondělí 22. října byl zahájen provoz obecního úřadu v nové radnici v Polance. 

Dne 26. října, v předvečer 100. výročí vzniku samostatného československého státu, byly 

v parku u obecního úřadu v Polance a za účasti všech pěti radních, vysázeny tři nové památné 

lípy. Tomuto aktu přihlíželo jen 5 místních občanů. V tento den byl položen starostou a 

tajemnicí městského obvodu věnec u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka, prvního 

prezidenta samostatného československého státu.    

K večeru 29. října přišlo do Polanky nenadálé oteplení. Během jedné hodiny stoupla venkovní 

teplota o 15 °C na hodnotu 19,6 °C. V Mošnově bylo ve 20 hodin 21,4 °C. 

Od 31. října začal jezdit přes Polanku do lázní na Hýlově, a později i do Polanky, zcela nový 

ekologický elektrobus Dopravního podniku Ostrava.   

 

LISTOPAD 

Klub rodičů a místní dobrovolní hasiči uspořádali 15. listopadu lampiónový průvod se 

zakončením u školní jídelny.  

Dne 5. listopadu proběhla v sále Dělnického domu volba starosty, místostarosty a rady 

městského obvodu v Polance. Tohoto slavnostního aktu se však zúčastnilo jen cca 25 občanů.  

Dne 10. listopadu zemřel nejstarší muž Polanky pan Josef Kabašta. Bylo mu 95 let.  

V polovině listopadu byla vrácena na Dolní Polance restaurovaná pískovcová socha Svatého 

Jana Nepomuckého z roku 1747. Jedná se o jednu z nejstarších kulturních památek v obci. 

Celkové náklady na restaurování dosáhly částky 300 000,- Kč. Poměrná část financí na toto 

restaurování byla uhrazena z pojistky od řidičky, která tuto sochu poničila v únoru 2018.  

V sobotu 17. listopadu se v nové obřadní síni na radnici uskutečnila 1. svatba. Byla to zlatá 

svatba manželů Jany a Miloše Sýkorových z Dolní Polanky. 

V tento den po celé republice probíhaly oslavy 17. listopadu. Největší demonstrace na 

odstoupení premiéra vlády byly v Praze.  

V úterý 20. listopadu napadal v Polance první sníh. Sněhová pokrývka o výšce 3 cm vydržela 

2 dny.  

Dne 24. listopadu na Zámecké u bytových domů 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 firma. Zimní údržba místních komunikací v Polance se provádí podle schváleného 

plánu a zabezpečuje ji Družstvo vlastníků z Polanky. Celková délka udržovaných komunikací 
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v Polance činí 54 km, z toho je délka udržovaných chodníků 12 km a plocha udržovaných 

parkovišť je cca 5 000 m2.  

Ve středu 28. listopadu bylo naposledy otevřeno pohostinství U Dluhoše. Rodinná restaurace 

byla prodána novému majiteli. Po několika měsíční rekonstrukci zřejmě noví majitelé změní i 

dosavadní sortiment.   

 

PROSINEC 

V sobotu 1. prosince se konalo v areálu Dělnického domu tradiční rozsvícení vánočního 

stromu. Příjemná vánoční atmosféra byla znát i ve vnitřních prostorách Dělnického domu, kde 

naši zahrádkáři připravili nádhernou vánoční výstavu a řemeslný jarmark. Ve venkovních 

prostorách 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 500 prokřehlých přítomných diváků, neboť teplota ukazovala -4 °C.  

Ještě je nutné dodat, že tento krásný a 14 metrů vysoký smrk pokáceli místní hasiči na 

Zámecké vedle bytových domů. Smrk rostl 50 let a musel být pokácen z důvodu napadení 

jehličí mšicemi.   

Od 9. prosince začal platit nový vlakový jízdní řád. Velká část osobních vlaků nadále 

zastavuje na zastávce v Polance „na znamení“.  

V neděli 9. prosince uspořádal Mikulášskou nadílku pro děti v Dělnickém domě Klub rodičů a 

přátel školy.  

Na prosincovém zasedání zastupitelů Polanky byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2019 

ve výši 52 561 000,- Kč. 

Dne 12. a 19. prosince se konaly v koncertním sále Základní umělecké školy v Polance 

adventní koncerty žáků ZUŠ. Oba koncerty měly velké úspěchy a pro žáky i učitelé 

znamenaly krásné zážitky. 

Již po šestnácté se konala v Polance „Starostova pálka“. V sobotu 15. prosince se tato 

sportovní akce  uskutečnila v tělocvičně TJ Sokol, kde se na pingpongových stolech ve 3 

kategoriích postupně utkávali jak mladí i starší žáci. Pořadatelem turnaje byl TJ Sokol 

Polanka.  

V sobotu 15. prosince se v sále místního kina uskutečnil předvánoční koncert Dechové hudby 

z Polanky tentokrát s názvem „Vánoce za dveřmi“. 

Dne 20. prosince došlo k výbuchu metanu na šachtě ve Stonavě na Karvinsku. Důsledkem 

výbuchu a následného požáru zahynulo 12 horníků z Polska a jeden český horník. Dále došlo 

ke zranění 10 horníků.   

Těsně před Vánocemi 23. prosince došlo v Indonésii po výbuchu sopky k ničivé vlně tsunami, 

která si vyžádala 832 obětí a zpustošila mnoho set km pobřeží.  

Stejně jako v předchozích létech tak i letos, byl Štědrý den bez sněhu. Dopoledne ukazovala 

venkovní  teplota +4 °C. 

V posledních dnech před koncem tohoto roku byla dokončena akce s názvem „Stavební 

úpravy hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou“. Projekt byl spolufinancován z 

Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové 

náklady dosáhly bezmála 10 mil. Kč a z velké části byly pokryty dotacemi. 

Dne 31.prosince odešla do zaslouženého důchodu ředitelka mateřské školky v Polance paní 

Pavla Nevímová. 
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Letošní rok vykazuje další zlepšení… 

Zdá se, že Evropa má nejhorší fázi migrační krize za sebou. Oproti roku 2015, kdy břehů 

tohoto kontinentu dosáhlo více než milion uprchlíků, se v následujících letech číslo prudce 

snížilo. Podle posledních statistik se zdá, že i v tomto roce tento trend pokračoval. Podle 

aktuální statistik připlulo v tomto roce do Evropy 119 336 migrantů. Nejvíce zasažené země 

jsou Itálie, Řecko, Německo, Anglie, Španělsko a Kypr, do kterých po moři připlulo 

celkově 112 613 migrantů. Dalších 6 723 migrantů přišlo do Evropy po souši a podle OSN se 

většina z nich nyní nachází ve Španělsku. Dalších 2 241 migrantů se pohřešuje, nebo cestu 

nepřežilo. Celkem 21 procent z letošních příchozích migrantů tvoří děti, 15 procent ženy a 

zbylých 64 procent muži. Statistiky také ukazují, že nejaktivnějšími měsíci byly co do počtu 

příchozích migrantů jarní a letní měsíce. Naopak nejméně jich dorazilo v zimě. Nejvíce 

migrantů, celých 12 procent, přišlo do Evropy z přímořského afrického státu Guinea. S 

necelými 12 procenty následuje Maroko, s 9 procenty Mali a necelých 9 procent lidí pochází 

ze Sýrie. Z Afghánistánu a Iráku přišlo do Evropy už jen pouze méně než 7 procent lidí. Zbylá 

procenta tvoří Alžírsko, Pobřeží Slonoviny, Tunis a další africké země. 

 

Významná výročí některých organizací a spolků v Polance v roce 2018: 

 

 35.  výročí otevření nové školky v Polance 

 50.  let od obnovení skautingu v Polance 

 60.  výročí založení dětského pěveckého sboru v Polance 

 85.  výročí otevření Husova sboru v Polance 

 90.  výročí založení rybářského spolku v Polance 

125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Polance 

 

22. ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY      

 

Jako vždy dáváme na závěr uplynulého roku 2018 poslední slovo starostovi Polanky  

nad Odrou panu Pavlu Bochniovi. 

 

Rád ve shrnutí roku 2018 konstatuji, že z hlediska investic, sportovního, kulturního a 

společenského života byl tento rok velmi bohatý a úspěšný.   

Na podzim roku 2018 občané v komunálních volbách ocenili naši snahu o rozvoj Polanky nad 

Odrou, a to od budování nového, udržování staršího a starého až po poskytování podpory 

nejen formou dotací všem našim spolkům a organizacím. Na podzim proběhly volby do 

místního zastupitelstva, kde nám voliči opět dali důvěru, abychom pokračovali v práci pro 

Polanku. To je pro nás veliké ocenění, ale i velký závazek si tyto hlasy zasloužit i do 

budoucna. Budeme dělat vše pro to,  aby byl život v Polance pro naše občany příjemný.   

Z investic musím zmínit alespoň jednu - i když jste se již o této stavbě dozvěděli při četbě  

podrobně psané kroniky, a to o otevření zrekonstruované budovy „staré školy“, na kterou - jak 

věřím - budou pyšní i naši následovníci. Nyní nese hrdý název - Radnice. Myslím, že tato 

rekonstrukce se povedla a své místo tu našli – úřad, knihovna, základní umělecká škola, 

městská policie, je zde krásná koncertní síň, která slouží i jako slavnostní síň obřadní. Svou 

ideální polohou, historickým šarmem, společně s poskytováním veřejných služeb našim 

občanům se tato budova stala jednoznačnou dominantou naší obce. Pevně věřím, že to i 

v budoucnu docení další generace Polančanů. 

Mohl bych ve výčtu dalších investic a událostí  pokračovat, ale to vše věrně zachycuje tato  

kronika. 

Proto mi nezbývá, než poděkovat všem, kteří se na veřejném životě Polanky nad Odrou 

podílejí.  
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Dík patří kronikáři panu Stanislavu Výtiskovi za to, že vše, co podstatného se v tomto roce 

událo, věrně zachytil a zpracoval do kroniky života Polanky nad Odrou za rok 2018. 

  

Pavel Bochnia 

starosta 

 

 


