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2. KRONIKA 

 

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

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

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

historie, současný kronikář stále spolupracuje.    

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

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

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

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

Ostravy a obecní kroniku v této době nikdo nevedl.  

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

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

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

archivu Města Ostravy a na polanské radnici.  

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

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

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

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

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

širokou veřejnost. 
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3. POPIS OBVODU 

 

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

činí přesně 17,2 km2. Tato plocha je rozdělena do 7 209 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, komunikace, 

silnice apod.). Na zastavěné ploše se nachází 1 543 domů s popisnými čísly. Posledním 

přiděleným popisným číslem je již několik let stále číslo 1 569, neboť místní stavební úřad 

přiděluje novostavbám popisná čísla, která byla v minulosti zrušena (např. demolice). Hustota 

osídlení v Polance činí necelých 295 obyvatel na 1 km2, což převyšuje více než dvojnásobně 

republikový průměr (133 obyvatel na 1 km2). Podstatná část obce se nachází kolem údolí 

potoku Polančice. Ten pramení v Kyjovicích ve výšce 345 metrů n. m. a protéká obcemi 

Zbyslavice, Olbramice a Klimkovice a v našem katastrálním území se vlévá do Odry v říčním 

kilometru 30,8 v nadmořské výšce 215 metrů. Jeho celková délka je 14,8 km a na našem 

území má Polančice délku 5,75 km. Za normálních okolností se jedná o klidný vodní tok, 

který protéká téměř celou Polankou. Polančice i její přítoky ovšem dlouhodobě způsobují 

nemalé materiální škody častými rozlivy při vysokých průtocích. Jihovýchodní hranici 

katastru Polanky tvoří vodní tok Odra. Právě Polančice spolu s Odrou jsou při povodni 

nejrizikovějšími vodními toky, které způsobují v naší obci největší škody na majetku. Řeka 

Odra každým rokem posune své koryto o pár centimetrů, někdy i metrů, do nového řečiště. 

Krajina vedle Odry je součástí Národního přírodního parku Polanská niva. Část území je také 

začleněna do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Pro tuto klidnou a čistou polohu je Polanka 

součástí území, které je předurčeno k oddychu a rekreaci občanů z blízké Ostravy. Proto stále 

trvá zájem o parcely na výstavbu rodinných domů, kterých neustále každoročně v naší obci 

přibývá. 

 

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 už v Polance celkem 78, neboť v tomto 

roce přibyly čtyři nově pojmenované ulice na Janové a to: Jasanová (před odbočkou na 

Příměstskou ulici po pravé straně), V Břízkách (před novou ulici Jasanovou směrem 

k Janové), Kopretinová (nová lokalita RD podél ulice Ostravská a Jiřího Krále vpravo ve 

směru na Klimkovice) a ulice Na Louce (nová výstavba RD za zrcadlem ul. Janovská a 

křižovatkou s ulicí Ostravská).   

 

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

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

Klimkovice-Hýlov. 

Dobré dopravní spojení autobusem nebo vlakem činí Polanku dostupnou v základních 

potřebách. Vybudované cyklostezky a turistické chodníky nabízejí klidné trasy vedoucí 

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

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

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

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

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

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

 

Aktivita občanů na osadách Janová a Přemyšov už v tomto roce nebyla tak veliká jako 

v minulých létech.  Po zrušení Osadního výboru v roce 2017 se tak v této lokalitě již pořádalo 



 4 

čím dál méně tradičních akcí jak pro občany, tak hlavně pro děti. Již se nekonal dětský 

maškarní ples, cesta pohádkovým lesem nebo mikulášská nadílka. Místními dětmi je ale hojně 

navštěvováno nové dětské hřiště vybudované v minulém roce. Novým občanům této místní 

části, a snad i starousedlíkům, tak udělala největší radost dlouho očekávaná oprava místních 

komunikací, na které byl položen asfaltový koberec. Tyto opravy stály necelých 6 mil. korun. 

V této lokalitě stále přibývá počet občanů, neboť výstavba nových rodinných domků 

nepřetržitě pokračuje a je stále o tyto stavební pozemky mezi stavebníky veliký zájem. 

 

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

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

areál fotbalového hřiště.    

 

4. OBYVATELSTVO 

 

K trvalému pobytu v Polance bylo k 31. prosinci 2019 přihlášeno 5 089 občanů.  Z celkového 

počtu obyvatel bylo v Polance přihlášeno 2 556 žen a 2 523 mužů. Je to proti předešlému roku 

nárůst o 20 občanů. Věkový průměr v naší obci u žen byl 44 let a u mužů 42 let. Z celkového 

stavu počtu obyvatel bylo 221 dětí ve věku 0-5 let, 721 školáků od 6-18 let věku, dále 

v produktivním věku 19-60 let měla naše obec 2 802 obyvatel a seniorů nad 60 let bylo 1 335. 

Z tohoto počtu bylo k trvalému pobytu zapsáno v Polance i 53 cizinců. V tomto roce se 

v Polance narodilo 48 dětí a zemřelo 45 obyvatel. V uplynulém roce bylo u nás v Polance 37 

občanů, kteří měli devadesát a více let. Z dostupných matričních záznamů a vzpomínek 

pamětníků se dosud nikdo v naší obci nedožil sta let. 

 

V roce 2019 bylo uzavřeno 7 sňatků. K tradičním akcím radnice patřilo vítání nových 

občánků a setkání s jubilanty. V roce 2019 bylo uskutečněno 6 obřadů „Vítání občánků“, 

kterých se zúčastnilo 44 dětí z celkového počtu 49 pozvaných. Setkání jubilantů (70, 75 a 80 

let) proběhlo v sále Dělnického domu a zúčastnilo se ho 106 seniorů z celkového počtu 133 

pozvaných občanů. 

O občanské záležitosti a nejen o ně, se na Úřadu městského obvodu v Polance staraly dvě 

matrikářky Petra Mamulová a Ing. Jana Fraisová.  

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

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

svoji soudržnost.  

 

Ve městě Ostrava žilo podle statistiky k 31. prosinci 2019 celkem 300 913 trvale přihlášených 

osob. Ostrava-Jih je nejlidnatější z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy 

s 105 651 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 4 722 obyvatel. 

 

V České republice bylo na konci roku 2019 evidováno 10 693 939 obyvatel. Šlo o nejvyšší 

roční přírůstek za posledních jedenáct let. Populační růst byl způsoben výhradně zahraniční 

migrací a více než 40 procent zahraničního stěhování tvořila migrace Ukrajinců. Těch u nás 

v uplynulém roce přibylo 18 tisíc. S výrazným odstupem následovali Slováci, kterých v Česku 

přibylo 4 602. Za rok 2019 se v Česku narodilo 112 231 dětí, což je asi o 1 800 méně než 

předchozí rok. Klesl i počet zemřelých, meziročně šlo téměř o 600. Celkem v zemi zemřelo 

122 362 lidí, tedy o 131 více než narozených. 

Úmrtnost v České republice dlouhodobě klesá, což dokazuje téměř nepřetržitě rostoucí naděje 

dožití při narození i ve středním a vyšším věku. Přesto jsme za nejlepšími státy Evropské unie 
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pozadu o čtyři až pět let. Výsledky úmrtnostních tabulek za poslední zpracovaný rok 

předpovídají, že se u nás živě narozený chlapec v průměru dožije věku 76,2 roku a živě 

narozené děvče věku 82,1 roku. 

 

Přesně polovina pracujících Čechů brala měsíční mzdu větší než 31 202 korun hrubého, 

nicméně druhá polovina brala mzdu menší než je tato částka. Průměrná měsíční hrubá mzda 

se na konci roku 2019 vyšplhala na 36 144 korun, což je o 2 274 Kč více než o rok dříve. 

 

Z dalších dostupných údajů můžeme zjistit, že Češi jsou přeborníci nejen v pití piva, ale i 

v jeho výrobě či počtu pivovarů na hlavu. Za rok 2019 vypili Češi na hlavu, včetně kojenců, 

141 litrů pěnivého moku, tedy 282 půllitrů. S uctivým odstupem byli na 2. místě Rakušané a 

dále Němci.  

Dále ze statistik vyplývá, že nejčastější mužské příjmení v Česku bylo Novák, dále Svoboda a 

Novotný. Tato příjmení byla nejčastější i u žen. Nejčastějším mužským jménem byl Jiří, Jan a 

Petr, u žen to byla Jana, Marie a Eva. 

Statistika rovněž ukazuje, že každý Čech v průměru zkonzumuje 80 kg masa, z toho 42 kg 

vepřového za rok a také zhruba 82 kilo ovoce a 88 kilogramů zeleniny či 40 kg chleba. 

Průměrná česká domácnost utratila 149 162 korun na osobu. Nejvíce peněz z rodinných 

rozpočtů nadále ukrajovaly výdaje spojené s bydlením a jídlem.  Míra nezaměstnanosti v ČR 

činila na konci roku 2,6 %. V tomto roce bylo zprovozněno 33 kilometrů nových dálnic, 

v loňském roce to bylo pouze 3,7 km. Sto deset tisíc prvňáků zasedlo v září do školních lavic. 

Celkem se vzdělávalo 1,5 milionu žáků a studentů. Přes 560 osob zemřelo letos při 

dopravních nehodách v Česku.   

 

Místní hřbitov  

V naši obci v roce 2019 zemřelo celkem 45 obyvatel. Smuteční obřady probíhaly hlavně ve 

smuteční obřadní síni u místního hřbitova a to v počtu 25 a dále několik smutečních obřadů se 

konalo v kostele sv. Anny.  Část obřadů byla také bez smutečního rozloučení a novinkou roku 

2019 bylo rozloučení u hrobu a to dvakrát.  

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

pod vedením kapelníka Jiřího Adamce a také dechová hudba z Fryčovic. I v tomto roce 

využilo šest pozůstalých rodin možnosti vsypu popela z urny do země. Řečníky na pohřbech 

v Polance byly paní Iva Richterová a paní Broňa Březná. Správcem polanského hřbitova je 

stále paní Gabriela Kotalová.  

 

V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 12. 

června 2002, vydaného na základě výsledků hydrogeologického průzkumu na hřbitově 

v Polance, byla pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba 20 let.   

 

Ceník za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví  v městském obvodě Polanka nad Odrou 

byl schválen Radou městského obvodu dne 15. května 2018.  

Úhrada užívacího práva k hrobovému místu: 

• hrobové, urnové, hrobka ................................................1m2/rok    20,- Kč 

• služby...................................................................................1/rok  150,- Kč 

Ostatní služby: 

• vsyp ..............................................................................................          1 000,- Kč 

• rodinný vsyp..................................................................................          1 500,- Kč 

• pronájem řádku na vsypové loučce za účelem vyhotovení nápisu  500,- Kč/10 let  

• služby...................................................................................1/rok  150,- Kč 

• smuteční kaple ..............................................................................          1 000,- Kč 
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• uložení urny, rakve – zápis do evidence........................................      50,- Kč 

• povolení vstupu – vjezdu vozidel do areálu pohřebiště................. 100,- Kč 

 

Smuteční kaple po rekonstrukci:  

V prosinci 2010 byly zkolaudovány stavební úpravy smuteční kaple na ulici Anny Letenské 

v Polance. Původní stavbě scházelo zázemí nejen pro samotného správce hřbitova a kaple, ale 

i zázemí pro nejbližší pozůstalé zemřelého. 

Z těchto důvodů byla k původní stavbě provedena přístavba kanceláře správce, sociální 

zařízení a místnost pro nejbližší pozůstalé. Původní interiér byl zcela odstraněn a po 

provedených stavebních úpravách (vnitřní omítky, podlahové vytápění, vestavba kůru včetně 

přístupového schodiště, nové rozvody a ozvučení), byl zařízen zcela moderně. 

Původní černé „kachle“ byly nahrazeny dřevěným obkladem, katafalk dostal nový kabát a to 

v podobě načervenalého mramorového obkladu. Interiér smuteční síně byl dále doplněn o 

trvalou květinovou výzdobu a novým řečnickým pultem. 

Nově provedené stavební úpravy splnily očekávání všech a občané si tak mohli v této kapli 

zajistit konání pohřbu na takové úrovni, které bylo důstojným posledním rozloučením 

pozůstalých se zemřelým. 

 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT 

    

Starostu obce vykonával devátým rokem pan Pavel Bochnia, místostarostkou byla paní 

Martina Šoustalová. Celé 15-ti členné zastupitelstvo bylo stejné jako v minulém roce.    

Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou sídlí v zrekonstruované budově radnice na 

adrese: ul. 1. května č.p. 330/160 v Polance. V roce 2019 došlo na radnici k některým 

personálním změnám. Dne 30. září ukončila pracovní poměr paní Jiřina Janšová ze 

stavebního odboru a její místo, na kterém působila, zůstalo neobsazené. Přesně po roce k 31. 

prosinci odešla z úseku matriky Ing. Jana Fraisová. Po mnoha letech se rovněž rozhodla své 

působiště změnit paní Petra Mamulová, která od 1.1.2020 nastoupila na Úřad městského 

obvodu v Porubě. Od 31.12. 2019 si začal zasloužený důchod užívat také pan Josef David, 

který pracoval ve Sportovní hale v Polance.  

Úřad městského obvodu v Polance se člení na tři odbory: 

- Odbor financí, vnitřních věcí a majetku, jehož vedoucí je Bc. Leona Kalužová 

- Odbor stavební a životního prostředí, pod vedením Ing. Jaroslavy Lokajové 

- Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek pod vedením pana Romana Mihuly. 

 

Součásti obce je bezpochyby i Sportovní hala a Dělnický dům, kdy se o celkový chod 

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

pana Ivana Kubice.  

Údržba měla tři zaměstnance a vedoucím je pan Petr Kaluža. 

Tajemnici Úřadu městského obvodu zastávala Ing. Zdeňka Kloužková. 

Pro zajímavost: V tomto roce bylo řešeno na úřadě celkem 42 přestupků, kdy největší část, a 

to 24 přestupků, bylo řešeno proti občanskému soužití, dále 7 přestupků proti veřejnému 

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

proti týrání, které byly v roce 2019 celkem 4. Rovněž 15 přestupků bylo řešeno s mladistvými 

umístěnými ve Výchovném ústavu na Janové.   

 

I v roce 2019 působily v obci trvale čtyři politické subjekty a to: Občansko demokratická 

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

lidová a Komunistická strana Čech a Moravy. 
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Historie KDU – ČSL v Polance nad Odrou 

 

Už v roce 1919 po ustanovení Československé strany lidové začaly na Moravě v jednotlivých 

obcích vznikat místní organizace ČSL (Lidová Jednota). Jednou z mnoha byla i sousední obec 

Stará Bělá. Dá se předpokládat, že i Polanka nezůstala stranou. Ve farní kronice se můžeme 

dočíst, že lidovci se scházeli k pravidelným schůzkám, na které byl zván i místní farář. 

V roce 1922 obec prodala tzv. ,,obecní hostinec“ a tak si Lidová Jednota v tomto hostinci 

pronajala místnost, ve které se scházela na svých schůzích. V roce 1923 se konaly obecní 

volby, kterých se účastnili i lidovečtí kandidáti. Získali 518 hlasů a 10 mandátů. Na tehdejší 

dobu hlasovalo pro lidovce mnoho občanů. Časem se však základna protříbila a stejně tak i 

řady příznivců. V dalších obecních volbách v roce 1927 získali lidovci 436 hlasů a 7 mandátů. 

Postupně docházelo ke zhoršování politické i mezinárodní situace nástupem fašismu. Po 

obsazení pohraničních oblastí německými vojsky a po vypuknutí druhé světové války, došlo 

celorepublikově k útlumu činnosti ČSL. Po skončení druhé světové války Československá 

strana lidová intenzívně rozvíjela svou činnost i na úrovni místních organizací (poutě, 

zájezdy). Vše trvalo až do osudného roku 1948, kdy byla činnost ČSL utlumena, i když 

ministrem zdravotnictví byl lidovec Josef Plojhar, který v této funkci byl až do roku 1968.  

Pražské jaro v roce 1968 přineslo vlnu nadšení do řad lidoveckých členů nejen na republikové 

úrovni, ale i v místních organizacích. Nejinak tomu bylo i v Polance. Mezi první nové členy 

patřili manželé Stanovští, Jan Hurník, Oldřich Ulmann, Karel Novák a mnoho dalších. Místní 

organizace v Polance měla kolem 80 členů a jedenáctičlenný výbor.  

V roce 1970 se stala Československá strana lidová součásti Národní fronty (období 

,,normalizace“), kdy se její činnost zaměřila zejména na starost o kostel. Předsedou v té době 

byl pan Alois Hurník - tehdy jako občan. Po zahájení svého studia na teologické fakultě byl 

stávající členskou základnou zvolen předsedou místní organizace ČSL Oldřich Ulman. Tuto 

funkci vykonával až do konce roku 1989. V tomto období pracovala místní organizace ČSL 

pod hlavičkou Národní fronty a jako jedna z organizací začleněných pod NF ,,pracovala podle 

svých plánů“. Tolik praví dobové záznamy. Konkrétnější údaje však nelze již dohledat. 

Listopadové události roku 1989 zaktivovaly i členy ČSL. V den sametové revoluce byly 

plánované komunální volby, kdy za ČSL byli zvoleni 2 členové z dvaceti pěti členného 

zastupitelstva a to Alois Neisar a Libuše Šindelková. Zvolené zastupitelstvo se však nikdy 

nesešlo. V únoru 1990 byli kooptováni br. Arnoštem Bartůskem do stávajícího Národního 

výboru Alois Neisar a Jan Fešar. V dubnu 1990 dochází na celorepublikové úrovni ke 

sloučení ČSL a několika menších subjektů do ,,Křesťanské a demokratické unie“, která se 

řídila křesťanskodemokratickým programem. V roce 1992 došlo k přejmenování strany na 

,,Křesťanskodemokratickou unii - Československou stranu lidovou“, zkráceně KDU - ČSL. 

Pod tímto názvem se strana účastnila všech voleb: parlamentních, komunálních, krajských a  

senátních. Dochází tak i k rozvoji činnosti místní organizace v naši obci. 

Místní organizace KDU - ČSL se účastnila i všech komunálních voleb po roce 1990. V nich 

získávala jeden až dva mandáty. To značí, že KDU - ČSL v Polance má svou stálou voličskou 

základnu. První komunální volby se konaly ve dnech 24.11. - 25.11. 1990. Počet členů 

zastupitelstva byl stanoven na 25. V těchto volbách získala KDU - ČSL 2 mandáty. Zvoleni 

tenkrát byli Alois Nový a Eva Vlčková. Jako člen zastupitelstva byl zvolen i PhDr. Eduard 

Stanovský, který kandidoval za Občanské fórum. Úřad začal pracovat od 2.1.1991 a tím i celé 

zastupitelstvo. V roce 1992 paní Eva Vlčková změnila bydliště a mandát převzal Jan Fešar. 

Druhé komunální volby se konaly ve dnech 18.11. - 19.11. 1994. KDU - ČSL získala 4 595 

hlasů a 2 mandáty. Zvoleni byli Jan Fešar, který byl zvolen i do Rady ÚMOb Polanka a 

MUDr. Jarmila Stanovská, která byla zvolena předsedkyni školské, kulturní a sportovní 

komise. 
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V komunálních volbách ve dnech 13. - 14.11. 1998 získala KDU - ČSL v Polance 3 215 hlasů 

a dva mandáty. Počet členů místního zastupitelstva byl stanoven na 15. Zvolen byl Jan Fešar, 

který byl opět i člen Rady ÚMOb v Polance a Marie Krejčí, která byla zvolena předsedkyni 

školské a kulturní komise. V roce 1999 měla místní organizace KDU - ČSL 35 členů, 

předsedou se stal Alois Neisar a místopředsedové byli Alois Nový a Jan Fešar. 

Komunální volby v roce 2002 přinesly KDU - ČSL Polanka nad Odrou zisk 3 027 hlasů a 2 

mandáty. Opět byli zvoleni Jan Fešar, který se stal opět i členem Rady ÚMOb Polanka a 

Marie Krejčí, která opět byla pověřená vedením školské a kulturní komise.  

V následujících komunálních volbách ve dnech 20.10. - 21.10. 2006 získala KDU - ČSL jen 

7,9% hlasů a 1 mandát. Jako člen místního zastupitelstva byl zvolen Jan Fešar. 

Ve dnech 15.10. - 16.10. 2010 se konaly další řádné komunální volby. V nich získala KDU - 

ČSL Polanka 2 084 hlasů tj. 7,72% a opět 1 mandát. Do místního zastupitelstva byla zvolena 

paní Anna Horsáková, jako nečlen místní organizace KDU - ČSL, ale byla to aktivní členka 

římskokatolické farnosti v Polance.  

Komunální volby ve dnech 10.10. - 11.10. 2014 přinesly pro KDU - ČSL Polanka zisk 2 

mandátů. Zvoleni byli ing. Tomáš Petruška, který se stal předsedou finančního výboru 

místního zastupitelstva v Polance a Anna Horsáková, která byla členkou tohoto výboru. Oba 

dva již v následujících komunálních volbách nekandidovali.  

Zatím v posledních komunálních volbách ve dnech 5.10. - 6.10. 2018 obdržela KDU - ČSL v 

Polance celkem 1 743 hlasů, tj. 6,17% z celkového počtu hlasů a 1 mandát. Ten získala Marie 

Krejčí, která byla následně zvolena předsedkyni finančního výboru při místním zastupitelstvu 

v Polance.   

V každém volebním období bylo cílem místní KDU – ČSL se aktivně podílet na veřejné 

správě ve prospěch obyvatel Polanky, podporovat rozvoj obce, podporovat údržbu a opravu 

naší nejvýznamnější kulturní památky v obci – kostela sv. Anny. 

Ke konci roku 2019 měla místní organizace KDU – ČSL celkem 8 členů s věkovým 

průměrem 76 let. Předsedou byl Alois Neisar, místopředsedou Marie Krejčí, která byla v 

lednu 2019 zvolena členkou Okresního výboru KDU - ČSL Ostrava. 

Úměrné k věkovému průměru byly uskutečňovány různé aktivity této organizace. Dva až 

třikrát ročně se členové scházeli na členské nebo výborové schůzi, navštěvovali členy místní 

organizace u příležitosti jejich jubilejních let. Hlavně ale pomáhali při údržbě kostela a jeho 

okolí a rovněž byli nápomocni při organizování vánočních koncertů a „Noci kostelů“.  

 

6. ROZHODNUTÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 

 

* Rada v období od ledna do března 2019 zasedala celkem 5x a projednala mimo jiné:  

• Rozhodla o rozdělení neinvestičních účelových finančních prostředků spolkům a 

organizacím, které provozují svou činnost na území městského obvodu Polanka ve výši 

255 000,- Kč. 

• Doporučila poskytnout finanční dotaci ve výši 90 000,- Kč na obnovu fasády části jižní 

strany kostela sv. Anny v Polance včetně výplní otvorů a ostění.  

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

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

  Zahrádkářům ve výši       5 000,- Kč 

  Červenému kříži ve výši     15 000,- Kč   

  Chovatelům ve výši      25 000,- Kč 

  Dělnické tělovýchovné jednotě  ve výši     5 000,- Kč 

  Dobrovolným hasičům ve výši    25 000,- Kč 

  Kolektivu mladých hasičů ve výši    10 000,- Kč 

  Junáku ve výši      15 000,- Kč 
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  Mobilnímu hospici Ondrášek ve výši   10 000,- Kč 

  Dětské rehabilitaci ve výši       5 000,- 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 

  Knihovně v Polance ve výši     15 000,- Kč 

* Zastupitelstvo projednalo 27.2. 2019 mimo jiné: 

• Rozhodlo v souladu se schválenými platnými zásadami poskytnout finanční dotace pro rok 

2019 sportovním organizacím Polanky v celkové výši 450 000,- Kč.  

• Dále rozhodlo vzhledem k tomu, že v polovině dubna měla být vyhlášena 3. výzva 

Kotlíkových dotací, kdy si občané mohli vyměnit starý kotel za nový, vyčlenit z rozpočtu 

částku ve výši 500 000,- Kč na podporu žádostí pro výměnu kotlů s tím, že na jednu žádost 

byl městským obvodem poskytnut finanční dar ve výši 10 000,- Kč fyzické osobě, která 

podala žádost o výměnu kotle v rámci této výzvy.   

• Rozhodlo poskytnout finanční dotace pro rok 2019 sportovním organizacím se sídlem  

  v Polance a to následovně: 

  Sportovní klub Házená ve výši    154 117,- Kč 

  Volejbalový klub ve výši       59 972,- Kč 

  Fotbalový klub ve výši     137 980,- Kč 

  Tělocvičná jednota Sokol ve výši     97 931,- Kč 

  Sportovní klub Házená na Polanka CUP ve výši     30 000,- Kč  

• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace na rok 2019 ve výši 70 000,- Kč spolku Retrostar za  

  účelem zajištění promítání filmů v budově místního kina a 5 000,- Kč na nákup aparatury       

  pro dechovou hudbu.  

* Rada projednala v období od 10.3. – 9.5. 2019 mimo jiné: 

• Rozhodla o vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Polanka.   

• Rozhodla v rámci pokračování výsadby izolační zeleně podél dálnice v Polance o výběru 

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Izolační zeleň - Polanka nad Odrou“, se společností ZAHRADY R+R, za cenu 1 261 346,16 

Kč včetně DPH.  

• Rozhodla o další zakázce malého rozsahu, která je zakázka s názvem „Chodník na ulici      

1. května Úřad - Mateřská škola“ a byla vybrána společnost V.D. Stav - Ostrava s.r.o., která 

předložila nejnižší nabídkovou cenu a to 749 384, 66 Kč včetně DPH. 

• Dále rada městského obvodu rozhodla vyzvat dodavatele k podání nabídek ve věci zakázky 

malého rozsahu s názvem „Zkapacitnění komunikací na Přemyšově a parkoviště u hřbitova“. 

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování studie a projektových dokumentací včetně 

zajištění souvisejícího výkonu inženýrské činnosti, v rámci přípravy výše uvedených projektů. 

* Zastupitelstvo v tomto období nezasedalo.  

* Rada zasedala 4x a projednala v období od 15.5. – 1.7. 2019 mimo jiné: 

• Rozhodla o záměru pronájmu služebního bytu v II. NP Hasičské zbrojnice a poté pronájmu 

tohoto služebního bytu. 

• Jmenovala na své 15. schůzi nového ředitele Základní školy a Mateřské školy v Polance 

s účinnosti od 1.8. 2019 pana RNDr. Patrika Molitora.  

• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava chodníků na točně autobusů“ ul. 1. 

května v Polance se společností Ostravské komunikace, a.s. za cenu 298 245,62 Kč bez DPH. 

* Zastupitelstvo projednalo 29.5. 2019 mimo jiné: 

• Bere na vědomí doporučení Rady městského obvodu Polanka pojmenovat nové ulice 

v lokalitě Janová na Kopretinová, V Břízkách, Jasanová, Na Louce a ukládá předložit tento 

souhlas Zastupitelstvu města Ostravy ke konečnému schválení.  



 10 

• Mezi zastupiteli, na návrh občana, byla vedena rozsáhlá diskuse ve věci pořizování 

audionahrávek a videonahrávek ze zasedání zastupitelstva městského obvodu. Nakonec 

k tomuto návrhu nebylo přijato usnesení. 

* V období prázdnin rada projednala a rozhodla mimo jiné: 

• Rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění administrace veřejné zakázky související 

s projektem „Stavební úpravy obytného domu č.p. 545 v Polance“.  

• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby 

s názvem „Oprava místní komunikace a vybudování chodníku na ulici Za Podjezdem“, se 

společností STRABAG a.s. za cenu 5 823 762,20 Kč bez DPH. 

• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby 

s názvem „Opravy místních komunikací na osadě Janová“ se společností STRABAG a.s. za 

cenu 4 981 265,52 Kč bez DPH. 

* Zastupitelstvo projednalo 11.9. 2019 mimo jiné: 

• Zabývalo se projednáním zásad pro sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 a 

střednědobého výhledu na období let 2021 až 2023. 

• Schválilo „Program pro poskytování dotací pro sportovní spolky a pro ostatní organizace 

v Polance na rok 2020.  

* Rada v období od 4. září do 10. listopadu se sešla 5x a projednala mimo jiné: 

• Rozhodla o uzavření smlouvy, za podmínky přidělení dotace z Fondu životního prostředí 

MMO ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Izolační zeleň v Polance“ se 

zhotovitelem Miroslavem Kulou za cenu 703 013,- Kč, 

• Rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Stavební úpravy bývalé radnice a jeho 

přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty“ se společností MORYS s.r.o. za cenu 

20 768 129,77 Kč bez DPH. 

• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava výtluků a obrub na komunikacích 

v Polance“ se společností Ostravské komunikace a.s., za cenu 149 882,19 Kč bez DPH. 

• Odsouhlasila úpravu ceníku za pronájem prostor Dělnického domu a sportovní haly od 

příštího roku 2020.  

* Zastupitelstvo se sešlo mimořádně na 6. zasedání dne 23.10. 2019 v zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu. Toto zastupitelstvo bylo svoláno z důvodu vyhlášení výzvy 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě níž šlo požádat o dotaci na 

rekonstrukci fotbalového hřiště v Polance. Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádosti byl 

stanoven do konce měsíce října a dle stanovených podmínek dotačního programu bylo 

vhodnější, aby žadatelem byl fotbalový klub muselo zastupitelstvo městského obvodu 

projednat: 

• Výpůjčku části pozemků v Polance pro Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, za účelem 

sportovního využití na dobu určitou do 31.12. 2034. Obec Polanka ho zapůjčila Fotbalovému 

klubu, neboť ten musel žádat o dotaci na ministerstvo na obnovu celého areálu. Dotační 

program byl vypsán pro spolky, nikoliv pro obce.  

• Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu s názvem  

„Rekonstrukce sportovního areálu“ pro nabyvatele: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou. 

• Žádost Fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o spolufinancování investiční akce v 

rámci dotační výzvy MŠMT z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou a v případě 

úspěšnosti s jeho následným spolufinancováním ve výši 15 % z konečné ceny, maximálně 

však 4 139 722,- Kč. 

* Rada v období od 11.11. do 31.12. 2019 se sešla 4x a projednala mimo jiné: 

• Odsouhlasila napojení dešťové kanalizace v k.ú. Klimkovice do stávající kanalizační šachty 

v k.ú. Polanka a s provedením opravy části dešťové kanalizace v místě napojení mezi hranicí 

obou katastrů.  

• Doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet městského obvodu Polanka pro rok 2020.  
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• Rozhodla o vytvoření jednoho pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Polanka 

nad Odrou s účinností od 1.1. 2020 na dobu neurčitou. 

* Zastupitelstvo projednalo 11.12. 2019 mimo jiné: 

• Rozhodlo o vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D1 

• Mezi nejdůležitější projednávané body patřilo schválení rozpočtu městského obvodu na rok 

2020 ve výši 74 751 000,- Kč a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 

2023.  

 

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: BV technika - dovoz a servis 

zemědělských strojů, KUMI elektronic, hračky - prodej a velkosklad RAPPA, v.d.stav - 

stavební a zednické práce, svařovací technika Vlček, štěrkopísek, uhelné sklady, čalounictví 

Dostál a čalounictví Kotásek, opravna šicích strojů Lazar, autokarosérie Kotala, pneuservis 

v objektu firmy Rappa, elektroinstalační práce AMSET group Pavel Krátký, opravy elektro 

Kubenka, lesnické a zahradnické práce Kotala, 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 pana Pečinky, zámečnictví Břetislav Planka, krby 

Kunc, plyn - topení - voda  Sikora, Neuvirt a Soudek. Dále firma KAŠ - výroba nábytku, 

stolařství Mikula, Nový, Stryk, Slatinský a Gelnar, kovovýroba a výroba + opravy 

hydraulických válců Jiří 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, zámečnická výroba z nerezové oceli Dalibor Planka, 

elektromontáže Havrlant, výroba a šití oděvů Marie Sýkorová. Cukroví a koláče se pečou u 

paní Chládkové na ul. Marvanova a další cukrářská výrobna pouťového zboží je na ulici 

Jaroslava Seiferta u paní Pudichové. Majitelkou je paní Pavlorková. 

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 

 

Struktura zemědělství v Družstvu vlastníků v Polance nezaznamenala oproti předchozímu 

roku žádné významnější změny. Obdobný byl i průběh počasí, kdy opět převažovalo spíše 

sucho a teplo, naštěstí bez významnějších extrémů. K již delší dobu diskutovaným potížím 

spojených s oteplováním klimatu přibyla v rámci ČR i kalamita s přemnožením hrabošů, kteří 

v některých regionech zničili značnou část zemědělských ploch. Tento problém byl v nižší 

míře zaznamenán i v Polance.   
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Výsledky a cenové relace v Družstvu vlastníků v Polance:  

 

Výnosy plodin v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem 

 

                                    2019                 2018                   

  Pšenice ozimá           76,20 q               58,43 q                         

  Ječmen ozimý           72,00 q              61,24 q                         

  Ječmen jarní           59,80 q            51,05 q                         

  Oves                      33,20 q            51,87 q                                

  Řepka                     31,20 q            35,93 q                               

  Kukuřice na zrno    96,57 q          102,30 q   

 

Realizační ceny většinou kopírovaly úroveň roku 2018, výjimkou byla pšenice, kde cena 

významněji klesla a za 1 q krmné pšenice se pohybovala na úrovni 360 Kč/q.                     

 

Tržní produkce mléka……4 579 197 prodaných litrů, historicky nejvíce,  

                                       průměrná cena 8,82 Kč/litr 

Tržní produkce jatečních vepřů …     580 000 kg, průměrná cena za 1 kg živého prasete  

                                                 32,91 Kč, mimo to prodáno 700 kusů chovných selat.  

 

Cena mléka zůstala na dobré úrovni, cena prasat se zhruba od poloviny roku výrazně zvýšila a 

v jednom okamžiku dosáhla až na 40 Kč za 1 kg živého prasete. Příčinou tohoto vývoje bylo 

masové vybíjení chovů prasat v Asii, především v Číně, v důsledku nemoci zvané africký mor 

prasat. To zvýšilo poptávku po dovozu prasat a umožnilo i zotavení dlouhodobě 

podnákladových realizačních cen.  

 
V širším pohledu na evropské zemědělství je stále zřetelnější, že intenzivní zemědělství se 

stalo vděčným terčem všeobecné kritiky a je označováno za jednoho z hlavních viníků 

očekávaných klimatických změn, znečištění vodních toků, atd.. V diskuzích na toto téma však 

často chybí jakákoli odborná znalost, argumentace bývá spíše pocitová než věcná a především 

chybí nabídka jiné alternativy produkce potravin. Takové, která by dokázala zajistit jejich 

kvalitu a cenovou dostupnost pro neustále narůstající světovou populaci.     

 

9. SLUŽBY, OBCHODY, PRODEJNY A RESTAURACE  

 

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 

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

V Polance se síť obchodů a prodejen v posledních létech stabilizovala. Hlavním centrem 

nákupů jsou dvě prodejny Hruška. Ta větší na ul. 1. května vedle nové radnice prošla 

v letošním roce menší rekonstrukcí a druhá samoobsluha Hruška je na ul. Hraničky. V objektu 

prodejny Hruška u obecního úřadu je i prodejna stavební chemie. Po více než ročních 

stavebních úpravách celé budovy pohostinství U Dluhošů novým majitelem vietnamské 

národnosti byla dne 22. prosince otevřena v bývalém sále prodejna potravin s názvem „U 

Milana“ s otevírací dobou každodenně od 7 do 19 hodin.    

Poskytování poštovních služeb se v Polance od roku 2017 nijak nezměnilo. Tyto služby 

poskytuje v objektu nákupního střediska Hruška Pošta Partner, kterou provozuje Charita 

Hrabyně a která zaměstnává osoby s handicapem. Součásti Pošty Partner je i malá prodejna 

výrobků z chráněných dílen pacientů z Hrabyně a z dalších dílen z České republiky. Dále se 
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zde prodávají upomínkové dárky a vybrané druhy spotřebního zboží. Poštovní zásilky 

doručují 4 poštovní doručovatelky z  Hlavní pošty v Porubě. Denní tisk je doručován 

samostatnou poštovní distribuční firmou. 

 

Spoustu stálých 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 a spotřebního zboží pro domácí kutily. V pekárně 

paní Prauskové zůstala zaměstnaná už jen paní majitelka, která vyráběla už pouze houskové 

knedlíky a ty expedovala do prodejen v okolí Polanky. V naší obci už hodně dlouho není 

samostatná prodejna masa a uzenin. 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 v Polance tradiční restaurace posledních let a jejich 

nabídky se nijak nezměnily. V provozu je Dělnický dům (ul. Hraničky), rodinná restaurace U 

Dluhošů (ul. 1. května) byla v roce 2018 prodána novému majiteli vietnamské národnosti. Po 

13 měsících rekonstrukce byla dne 22. prosince pro své staré i nové štamgasty znovu 

otevřena. Vnitřní vybavení a ani sortiment prodeje se však nijak zvlášť nezměnil. 

Dále si občané v Polance mohou jít posedět do restaurace U Friedlů (ul. Janovská), dále 

Pizzerie Mendi (vedle sport. haly) a Restaurace na Janové. Menší hospůdku provozuje také 

Pavel Cibulka (ul. 1. května). Restaurace Fantazie (ul. Za Humny) otevírá své prostory jen pro 

pořádání svatebních nebo smutečních hostin a soukromých oslav. Příjemné posezení nabízí i 

Hospůdka na hřišti (u základní školy). Již druhou provozovnou, která ukončila restaurační 

služby během tří let v Polance (předloni bývalý bar U Bena), se stal sklípek Tesara (vedle 

kina). Tato provozovna ukončila svou činnost z provozních důvodů ke dni 1. května 2019. 

Z bývalého baru U Bena na Zámecké se stal od loňského roku domov pro osoby s autismem 

neboť v srpnu roku 2018 si společnost Heduska s.r.o. pronajala u společnosti Prohedus s.r.o., 

jakožto majiteli budovy, prostory k pronájmu na bydlení. Následně byly byty nabídnuté k 

pronájmu čtyřem rodinám, které zde umístily své děti s poruchou autistického spektra tedy s 

autismem. Jsou to mladí lidé ve věku 25 - 32 let, kteří jsou schopni pod jistým vedením, 

usměrněním a pomocí zde samostatně bydlet. S žitím jim pomáhá asistent sociální péče. Jinak 

si svůj život včetně nákupů, aktivit, práce a stravování organizují sami. 

Jedinou možnou restaurací v Polance, kde se vaří a je možnost si dát teplé jídlo po celý den, je 

jen hospůdka U Machů (Dolní Polanka). Ta v letošním roce dostala novou fasádu. Tuto 

restauraci hojně využívají zájemci při poledním stravování a rovněž při konání různých oslav 

a setkání.  

Od letošního roku je v provozu v Polance už jen jedna vinotéka, a to U Francka, kterou 

provozovali manželé Horsákovi v nákupním středisku Hruška. Druhá vinotéka u bývalé 

cihelny v rodinném domku paní Starečkové byla v tomto roce ze zdravotních důvodů paní 

majitelky zrušena. Své zákazníky měla také prodejna nábytku Holčík (ul. Za Humny). 

Noclehy pro zhruba 24 osob v Polance nabízel 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 rok 2019 

Polotučné mléko 1,5 % 15,90 Kč 16,90 Kč 15,90 Kč 16,90 Kč 
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Čerstvé máslo 250 g 39,90 Kč 47,90 Kč 55,90 Kč 45,90 Kč 

Vejce 1 ks 3,10 Kč 5,90 Kč 3,20 Kč 2,80 Kč 

Hovězí zadní bez kosti 199,00 Kč 234,00 Kč 199,90 Kč 220,- Kč 

Vepřová plec bez kosti 99,90 Kč 95,90 Kč 99,90 Kč 139,- Kč 

Šunkový salám 110,- Kč 118,- Kč 119,- Kč 149,- Kč 

Kuře bez drůbků chlazené 64,90 Kč 64,90 Kč 69,- Kč 72,- Kč 

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

Rohlík  2,10 Kč 2,20 Kč 2,30 Kč 2,30 Kč 

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

Káva standart 100 g 16,90 Kč 18,90 Kč 17,90 Kč 22,50 Kč 

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

Benzín natural v Klimkovicích 29,90 Kč 31,50 Kč 32,90 Kč 32,20 Kč 

Pivo čepov. v Dělnickém domě:     

Radegast 10° 25,- Kč 25,- Kč 26,- Kč 26,- Kč 

Radegast 12° 28,- Kč 28,- Kč 29,- Kč 29,- Kč 

 

10. DOPRAVA 

 

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

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

spolků.  

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

na hranici Polanky a Klimkovic 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. V pracovní dny jely autobusy na této lince 11x 

za den a ve dnech pracovního volna 9x za den. Ceny krátkodobých i dlouhodobých jízdenek 

v městské hromadné dopravě se v tomto roce nezměnily. Čím dále více cestujících ale 

nakupuje elektronické jízdenky a nebo využívá placení jízdného přímo ve vozidlech 

dopravního podniku pomocí platebních karet nebo aplikacemi z mobilního telefonu. Přesně tři 

a půl roku po zavedení bezhotovostních plateb bankovními kartami ve všech vozidlech 

ukončil Dopravní podnik v Ostravě 31. 12. 2019 prodej papírových jízdenek. V rámci prodeje 

jednorázových krátkodobých jízdenek poklesl jejich podíl zhruba na třetinu celkového 

objemu. Zrušením celého systému tisku, distribuce, prodeje a odbavení papírových jízdenek 

ušetří dopravní podnik ročně asi 10 milionů korun. Tento nový a moderní systém odbavování 

cestujících jednoduchým přikládáním bezkontaktních čipových karet k terminálům přímo ve 

vozidlech se tak stal pro cestující hodně oblíbeným. Osoby nad 65 let mohou po Ostravě, po 

vyřízení jízdních dokladů, jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. 

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

osobní vlaky. Nadále na této zastávce zastavuje 22 párů vlaků z 25 párů „na znamení“. Celý 

železniční koridor prošel rekonstrukcí v roce 2004, a od té doby jezdí přes Polanku některé 

vlaky nejvyšší možnou rychlostí a to 160 km/hod. Dne 9. září padla první zmínka o tom, že se 

přes Polanku začala vyměřovat nová souběžná trať pro vysokorychlostní železnici, na které 

mají vlaky dosahovat rychlosti do 300 km/hod. První úseky by se měly začat stavět v roce 
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2025 a celá trať Ostrava-Brno-Praha by měla být dokončena v roce 2030. Jízdní doba mezi 

Ostravou a Prahou trvá nyní 3 hodiny a po zprovoznění vysokorychlostní tratě ji zvládnou 

moderní vlaky ujet za 1,50 hod. 

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

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

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

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

příjezdu z něj.   

Dalšího spojení meziměstským autobusem soukromého dopravce využívají ti cestující, kteří 

cestují z Polanky od železniční zastávky ČD směrem na Starou Ves, Brušperk nebo Trnávku. 

Dopravní obslužnost přímo v Polance je na dobré úrovni. K bezpečnosti občanů přispěly i 

nově opravené komunikace, včetně vybudování nových chodníků. Také na zpomalovací 

zvýšené plochy některých křižovatek a na zavedení přednosti zprava ve větších obytných 

částech Polanky si místní řidiči už zvykli. Největší problémy některým řidičům tak vytváří už 

snad jen parkování vozidel před svými domy, neboť osobních aut v domácnostech stále 

přibývá…  

Dostupnost dopravního spojení s Polankou přiblížila i dálnice D 1 vedoucí z Prahy, Brna, na 

Bohumín a dál do Polska i přes to, že sjezd z její trasy jen pár kilometrů Polanku míjí.  

I v tomto roce naši obyvatelé na dolní Polance v blízkosti železničního přejezdu museli čelit 

vzrůstajícím frontám motorových vozidel před staženými závorami směrem na Starou Bělou. 

Kolony aut byly neúměrně dlouhé, neboť z důvodu opravy mostu v Ostravě-Zábřehu přes 

páteřní Rudnou ulici byla pro vozidla, jedoucí směrem na Porubu, vedena objížďka 

z městských částí Výškovice, Dubina, Bělský les, Stará Bělá a Proskovice přes Polanku. Tato 

fronta několikrát za den zasahovala až do křižovatky se Svinovskou ulicí a z druhé strany až 

po most přes řeku Odru. 

 

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 

 

Přehled uskutečněných staveb a oprav v roce 2019:   

 

1. Izolační zeleň - část A 

Projekt navazoval na etapy realizované v roce 2018. V rámci této části byla vysázena zeleň po 

pravé straně dálnice ve směru na Klimkovice, a to od ulice Ostravská po konec katastrálního 

území Polanka nad Odrou. Celkem bylo vysazeno 385 stromů a 1260 keřů. Městský obvod 

měl v rámci smluvních podmínek zajištěnou následnou údržbu zeleně. 

Náklady byly 1.140 tis. Kč, náklady následné pětileté údržby 121 tis. Kč. 

 

2. Chodník na ul. 1. května v úseku: bývalá budova úřadu – mateřská škola 

Byla realizována výstavba chodníku po pravé straně ve směru od Klimkovic, a to v úseku od 

mostu přes potok Polančice, k parkovišti před mateřskou školou. Přechod pro chodce byl 

přesunut z prostoru nebezpečné zatáčky blíže ke křižovatce s ul. Janovskou. Po realizaci je tak 

umožněn přímý přístup pěším ke školce po jedné straně komunikace a nové umístění 

přechodu zajistilo bezpečnější přecházení komunikace na přehlednějším místě, kde i vozidla s 

ohledem na blízkost křižovatky měly podstatně nižší rychlost. 

Náklady byly 807 tis. Kč. 

 

3. Oprava obratiště bus, oprava chodníku a nástupiště  

V rámci akce byla nově opravena točna autobusů na konečné linek č. 46, 53 a 59. Oprava 

zahrnovala výměnu asfaltového povrchu, nové zámkové dlažby a obruby chodníku a 

nástupišť, včetně dodávky moderního proskleného zastávkového přístřešku. Projekt byl 
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realizován ve spolupráci se společností Ostravské komunikace a.s., které hradily náklady na 

opravu točny 1.847 tis. Kč. Z rozpočtu městského obvodu byly hrazeny náklady na opravu 

chodníků a nástupišť za 361 tis. Kč. 

Náklady celkem byly 2,2 mil. Kč. 

 

4. Rekonstrukce zdroje tepla v základní škole 

V rámci rekonstrukce byly nahrazeny původní plynové kotle z roku 1994. Novým zdrojem 

tepla pro vytápění byla sestava dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů o 

celkovém výkonu 340 kW. V rámci realizace byly rovněž v prostoru kotelny provedeny 

stavební úpravy včetně nových instalací a rozvodů tak, aby odpovídaly požadavkům 

současných norem a technologií. Náklady realizace byly hrazeny z rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 

Náklady byly 2,7 mil Kč. 

 

5. Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, I. Etapa: od podjezdu k ul. Ondřeje 

Sekory 

Předmětem projektu bylo vybudování chodníku a osový posun komunikace s návrhem jejího 

rozšíření, součástí stavby bylo vybudování dvou zpomalovacích prvků ve formě zvýšených 

ploch křižovatek. Jednalo se o úsek komunikace, který byl dopravně přetížen, především v 

době docházky dětí do školy a ke sportovnímu areálu, vznikaly zde nepřehledné a nebezpečné 

situace, kdy chodci, převážně děti, se pohybovali po úzké komunikaci mezi vozidly. 

Realizace tohoto projektu přispěla k zvýšení dopravní bezpečnosti, zvýšené plochy křižovatek 

výrazně snížily rychlost vozidel a nový chodník zajistil oddělení pohybu pěších od provozu na 

komunikaci. Termín dokončení byl říjen 2019. 

Náklady byly 7,5 mil. Kč. 

 

6. Technická infrastruktura sídelního útvaru osady Janová (ulice Maková a U Dubu) 

Předmětem projektu bylo dokončení výstavby technické infrastruktury v osadě Janová, a to 

konkrétně ulic Maková a U Dubu. V rámci realizace byly upraveny podkladních vrstvy, 

instalovány obruby, provedeny úpravy napojení stávajících vjezdů a položeny nové asfaltové 

vrstvy vozovky. Souběžně byla realizována oprava stávajících vsakovacích objektů a 

odvodnění komunikace. Termín realizace byl prosinec 2019. 

Náklady byly 5,8 mil. Kč. 

 

7. Izolační zeleň, část E 

Jednalo se o poslední etapu rozsáhlého projektu výsadeb izolační zeleně kolem dálnice. Tato 

část projektu zahrnovala úsek na severní straně dálnice od dálničního mostu nad ul. 

Příměstská po hranici katastru. Městský obvod Polanka podal žádost o dotaci z Fondu 

životního prostředí města Ostravy a po schválení dotace proběhla realizace ještě v tomto roce 

na podzim. Celkem bylo vysazeno 161 stromů a 796 keřů. Městský obvod měl v rámci 

smluvních podmínek zajištěnou následnou údržbu zeleně. 

Náklady byly 700 tis.  Kč. 

 

8. Čištění fasády v mateřské škole a zpevněných ploch 

O prázdninách byly v areálu mateřské školy provedeny ořezy keřů, čištění zpevněných ploch 

a fasády, která byla na severní straně objektu již značně porostlá řasami a mechy. Po vyčištění 

byl na fasádu aplikován ochranný postřik proti organickým nečistotám s hydrofobizačním 

účinkem. 

 



 17 

9. Stavební úpravy budovy bývalé radnice a její přestavba na bytový dům 

s pečovatelskými byty 

V měsíci listopadu proběhlo předání staveniště a byly zahájeny stavební práce na tomto 

projektu. Vznikne zde nových 8 bytů o podlahové ploše do 50 m2, jedná se o tzv. 

pečovatelské byty určené k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené 

věkem nebo zdravotním stavem. V rámci přestavby bude celý objekt modernizován, doplněn 

o výtah a budou upraveny parkovací stání včetně přiléhající zeleně. Projekt byl připravován 

pro podporu formou dotace z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Celkové předpokládané náklady byly 28 mil. Kč.  
 

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

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

úřadu.  

 

Zimní údržbu komunikací provádělo na celém území městského obvodu Družstvo vlastníků 

Polanka. Zimní údržba ostatních veřejných prostranství a chodníků spadala do povinností 

zaměstnanců místní údržby. Celková délka pozemních komunikací, na kterých byla 

zajišťována zimní údržba, měla 52 km, z toho 11 km připadalo na chodníky. 

 

12. ŠKOLY 

 

Tento rok byl přelomový pro základní i mateřskou školu v Polance. Po několikaměsíčních 

přípravách došlo ke sloučení obou organizací, které od 1. 1. 2019 začaly fungovat jako 

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou v čele se stávajícím ředitelem ZŠ panem 

RNDr. Josefem Teperem. Zástupkyní pro ZŠ zůstala Mgr. Šárka Sýkorová a po odchodu paní 

ředitelky MŠ Pavly Nevímové do důchodu se stala zástupkyní pro MŠ paní Dana Fialová. Na 

základě výběrového řízení byl v květnu na místo ředitele vybrán RNDr. Patrik Molitor, který 

se své funkce ujal 1. 8. 2019. Na základní škole působil osm let jako učitel chemie a 

přírodopisu. Na pozici zástupkyň se nic nezměnilo. Od nového školního roku 2019/2020 měla 

základní škola 49 zaměstnanců, 388 žáků (195 chlapců a 193 dívek) a 132 dětí na mateřské 

škole. Do dvou prvních tříd nastoupilo 45 žáků. 

Škola nadále aktivně spolupracovala s partnerskými organizacemi – Základní školou 

Starozagorská v Košicích na Slovensku a Základní školou Prokopa Diviše ve Znojmě. V 

rámci XVI. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska vystoupil ve škole folklórní soubor z 

Rumunska. Škola zajistila součinnost i při pořádání akcí s místními spolky a Klubem rodičů, 

jenž organizuje různé akce dle daného období a svátků, např. stezku odvahy, lampionový 

průvod, adventní výrobu věnců, mikulášskou nadílku, dětský maškarní ples, velikonoční 

dílny, pálení čarodějnic, smažení vaječiny nebo předávání upomínkových předmětů 

absolventům základní školy.  

Škola se zapojila do soutěží MŠMT, zajistila činnost mnoha zájmových kroužků na I. i na II. 

stupni, uspořádala ozdravné pobyty pro žáky 2. a 3. tříd a školní výlety, zorganizovala nemálo 

kulturních a sportovních akcí. Tradičně probíhaly turnaje v miniházené se školami 

v nejbližším okolí, které vyvrcholily 8. 6. 2019 Polanka Children´s Cupem s rekordními 64 

družstvy.  

Žáci a děti z mateřské školy připravili kulturní vystoupení např. pro „Vítání občánků, Den 

obce či Vánoce na dědině“, včetně výroby vánočních ozdob na obecní strom. 

 

Nedílnou součástí základní školy v Polance je školní jídelna, která měla kapacitu na přípravu  

500 teplých jídel. Počet připravovaných jídel se denně pohyboval kolem 400 porcí, z toho tuto 

stravu odebíralo asi 60 občanů a 12 učitelů ze základní umělecké školy. Ceny za obědy 
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v tomto roce nepatrně stouply a byly rozděleny do těchto kategorií: děti 7 až 10 let za 26,- Kč, 

děti 11 až 14 let za 28,- Kč, děti nad 15 let za 30,- Kč a obědy pro občany byly za 64,- Kč.  

Poslední větší rekonstrukce proběhla ve školní kuchyni a jídelně v roce 2005 a tak 

zaměstnanci i strávníci stále čekali na zkrášlení prostorů například novou výmalbou, 

osvětlením a interiérem. Jako velice dobrý se ukázal nákup druhého konvektomatu, neboť ty 

jsou oproti klasickým troubám daleko rychlejší. Kuchařky ale stále používají i elektrické 

trouby, které nebyly zrušeny a zůstávaly dál ve vybavení kuchyně. S příchodem nového 

vedení základní školy přišli naši občané a spolky o možnost připravit kolektivem kuchařek ve 

školní jídelně 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 měla 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. 

 

Ve školním roce 2018/2019 se změnil jak název ZŠ a MŠ, tak i osazenstvo ve vedení Klubu 

rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Polance. Bývalá předsedkyně paní Simona Kozárová, která si 

jistě zasloužila za dosavadní skvělou organizaci všech akcí velké poděkování, předala žezlo 

KRPŠ nové nástupkyni paní Aleně Kortové. Ta s novým týmem postupně začala zvedat laťku 

v pořádání a organizování akcí pro rodiny s dětmi v Polance.  

První mimoškolní akcí v tomto školním roce byla v pátek 5.10. 2018 Stezka odvahy, se kterou 

pomáhali strašáci z hokejového klubu v Polance a místní hasiči. Trasa vedla z Dělnického 

domu přes Mozgal, polní rybníky, na ulici Malostranskou až do areálu TJ Sokol, kde všichni 

odvážlivci dostali občerstvení v podobě klobásy, kterou si sami opékali nad připraveným 

ohništěm.  

Další akcí byl Lampiónový průvod, konaný ve čtvrtek 15. listopadu. Ten vedli setmělou 

Polankou opět naši hasiči. Průvod začínal na parkovišti za prodejnou Atlas a končil před 

jídelnou Základní školy, kde už na děti čekal koláček s láskou pečený u paní Chládkové. 

V úterý 27. listopadu bylo ve dvoraně ZŠ pořádáno Adventní zastavení, kde si naši občané 

mohli přijít vyrobit svůj vlastní adventní věnec. Veškeré komponenty si mohli donést z domu 

nebo si je zakoupit za symbolické ceny ve třídní prodejně.  

A co by to byl za prosinec bez Mikulášské nadílky. Ta proběhla v Dělnickém domě v neděli 

9.12. Zde opět s pomocí místních hokejistů se povedlo dát děti do pohybu, radosti a strachu. 

Začátkem nového roku, přesně v sobotu 23.2. 2019, se konal Dětský maškarní ples s názvem 

„Strašidel není nikdy dost“. Těch strašidel bylo opravdu dost, což pořadatelům i dětem 

udělalo velkou radost. Hokejisté tentokrát přišli jako Addamsova rodina a velice pomohli 

zorganizovat tuto skvělou akci. 

Také o Velikonocích se tento spolek nenudil, a tak v úterý 2. dubna byly uspořádány 

Velikonoční dílny v prostorách ZŠ, kde škola měla dílničky a KRPŠ opět třídní prodejnu a 

dílničku k vyrobení různých velikonočních vlněných věnců a různých ozdob. 

Novinkou v tomto roce byla dobročinná akce, kterou v sobotu 27. dubna pořádala organizace 

Nedoklubko. Byl to Polanský charitativní běh pro předčasně narozené děti, kterého se členové 

klubu rodičů rovněž zúčastnili. Zaregistrovali se pod hlavičkou klubu na trať 2,7 km a na 10 

km a všichni zúčastnění členové zdárně doběhli do cíle.  

Poslední úterý v dubnu dne 30.4. pořádal TJ Sokol Polanka Pálení čarodějnic, u kterého tento 

spolek samozřejmě nemohl chybět.  

V pátek 24. května si občané Polanky mohli donést do areálu TJ Sokol 3 vajíčka na akci 

Sousedská vaječina, která se již i v minulých létech osvědčila a Polanským sousedům se 

zalíbila. K dispozici byly různé soutěže, lidé si mohli zahrát a vyzkoušet různé sporty (pinec, 

volejbal, bembajz, florbal atd). Děti si oblíbily tvoření zvířátek z nafukovacích balónků a 

rovněž i večer letní kino, kde se promítal film Jumanji II. 
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Poslední akcí v tomto školním roce bylo zakončení 9. tříd na základní škole. S žáky 

odcházejícími na další studia se zástupci klubu rodičů rozloučili v úterý 25.6. v kruhu ZŠ a 

také s učiteli, ostatními žáky a rodiči. KRPŠ žákům popřál mnoho úspěchů v další etapě jejich 

života a věnoval jim Pamětní list s USB flash diskem. 

Na závěr tohoto školního roku se sešli členové KRPŠ spolu s ostatními spoluorganizátory 

ostatních spolků v místní sokolovně v sobotu 30. srpna, kde se probíraly tyto vydařené akce a 

organizovaly se nové akce na následující školní rok. 

 

Základní umělecká škola Heleny Salichové v Polance se dále rozvíjela a nadále se podílela 

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

roku 2019, se kterými nás seznámil ředitel ZUŠ: 

„Od ledna do května tohoto roku probíhala jednotlivá kola soutěží ZUŠ ČR. Naše škola se 

účastnila soutěže ve hře na akordeon a komorní hře s převahou dechových nástrojů. Nejdále 

jsme se dostali v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Naše žákyně Jana Dvořáková a 

Lenka Dvořáková (duo zobcových fléten) získaly v celostátním kole druhé místo. V květnu 

2019 se konal druhý ročník celostátního happeningu ZUŠ OPEN, jehož součástí se naše škola 

stala. K této příležitosti jsme uspořádali koncert žáků, na kterém jsme současně pokřtili nové 

klavírní křídlo, které jsme s finanční pomocí našeho zřizovatele (Moravskoslezského kraje), 

zakoupili. Součástí koncertu byla také absolventská výstava žáků našeho výtvarného oboru. 

V říjnu 2019 se naše škola podílela na hudební složce tradiční akce „Setkání s jubilanty“.  

Významným datem se stal 28. listopad. Tento den jsme si připomněli 30. výročí sametové 

revoluce a uspořádali Sametový koncert, kde jste si naši občané mohli poslechnout jak učitele, 

tak žáky naší školy.  

V prosinci 2019 jsme uspořádali tradiční adventní koncert učitelů, který se (tak jako každý 

rok) uskutečnil v třebovickém kostele. Výtěžek z tohoto koncertu byl určen na potřeby 

farnosti Ostrava-Třebovice. 

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

V ZUŠ v Polance vyučuje 14 pedagogů. Škola má na pracovišti v Polance přibližně 160 žáků 

v hudebním oboru a 50 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. 

Tento rok byl mimořádný také v tom, že se naše škola zapojila do projektu Šablony II 

(Interaktivní výuka), který byl u nás zaměřen na oblast informačních a komunikačních 

technologií. Pedagogové byli vybaveni profesionální počítačovou technikou a proškoleni 

v práci s různými hudebními aplikacemi. Do školy byla zakoupena interaktivní tabule, která je 

využita při výuce teoretických předmětů. Tyto aktivity obohatí výuku v naší škole o moderní 

výukové metody,“ dodal v závěru ředitel ZUŠ v Polance Mgr.art. Petr Kotek.  

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naši mateřskou školu 134 dětí ve věku 2,5 – 7 let. 

Od září 2018 bylo otevřeno 6 tříd a v lednu 2019 byla otevřena ještě 7. třída pro nejmladší 

děti. Zaměstnanců bylo ve školce celkem 19, z toho 10 učitelek, 1 asistent pedagoga a 8 

provozních zaměstnankyň. 

K 1.1. 2019 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ pod jednu organizaci pod názvem Základní škola a 

mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. Ředitelem organizace se stal 

stávající ředitel Základní školy RNDr. Josef Teper, který k 31.7. 2019 odešel do starobního 

důchodu. Vedením mateřské školy byla pověřena ve funkci zástupce ředitele pro předškolní 

vzdělávání Dana Fialová. K 1.8. 2019 nastoupil do funkce ředitele ZŠ a MŠ po řádném 

konkurzu RNDr. Patrik Molitor. 
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K 1.1. 2019 při otevření 7. třídy byly přijaty nové 2 paní učitelky a stávající ředitelka Pavla 

Nevímová odešla do starobního důchodu. Tím se upravil celkový počet zaměstnanců ve 

školce na dvacet. Další změna nastala k 1.9. 2019, kdy odešla jedna provozní zaměstnankyně 

a k 31.12. 2019 odešla stávající vedoucí školní jídelny, čímž došlo ke sloučení školní jídelny 

pod jednu vedoucí a to Karin Krůlovou. Samotná kuchyň byla zachována a i nadále 

stravování pro děti a zaměstnance MŠ zajišťuje vyvařování ve vlastních prostorách mateřské 

školy. 

I v tomto školním roce mateřská škola pořádala mnoho akcí pro děti, rodiče i širokou 

veřejnost. Změna nastala pouze v pořádání besídky, kdy v tomto roce třídní besídky proběhly 

v jednotlivých třídách v prostorách mateřské školy. Předškoláci měli možnost se zúčastnit 

plaveckého výcviku a lyžařského kurzu v Pálkovicích. I v tomto roce mohly děti navštěvovat 

kroužky anglického jazyka a kroužek sportovní. V červnu se všichni dohromady vydali na 

výlet do Hradce nad Moravicí na prohlídku krásného zámku.  

 

Mezi „školské“ a výchovné zřízení v obci zcela patří i dětský výchovný ústav. V roce 1996 

byl výchovným ústavem mládeže v Ostravě-Hrabůvce zpracován projekt na vznik Oddělení s 

ochranným režimem (pro chlapce). Důvodem vypracování projektu byla potřeba poskytnout 

individuální intenzivní péči obzvlášť nepřizpůsobivým a obtížně zvladatelným chlapcům. S 

pomocí Magistrátu města Ostravy a Diagnostického ústavu v Ostravě byl pro tyto účely 

vybrán objekt bývalých vojenských kasáren v Polance-Janové.  

V odloučeném pracovišti výchovného ústavu pro chlapce, vyžadující soustavnou intenzívní 

individuální péči, je cílová skupina chlapců ve věku 15 až 18 let, případně 19 let nebo chlapci 

starší 12 let s uloženou ochrannou výchovou nebo nařízenou ústavní výchovou, případně s 

předběžným opatřením, u kterých se vyskytují extrémní poruchy chování. Kapacita chlapců 

v ústavu je 30 míst, 5 výchovných skupin má komunitní  systém. Délka pobytů je u dětí 

individuální a jedná se vždy jen o dobu nezbytně nutnou. 

Vzdělávací činnost probíhala ve školním roce 2018/2019 pětkrát týdně v dopoledních 

hodinách na základě individuálních studijních plánů pro teoretickou výuku i praktické 

vyučování. Individuální studijní plány dodaly ústavy, kde jsou umístěni chlapci ve studijních 

oborech. Výuka a studium probíhaly v ústavním zařízení pod vedením pedagoga pro 

dopolední výuku. Ve sledovaném období chlapci pokračovali ve výuce započaté v původních 

ústavech a dle potřeby se připravovali na rozdílové či klasifikační zkoušky. Během celého 

školního roku měli chlapci možnost využívat dílny praktického vyučování, ve kterých se 

vyučuje v oblasti gastronomických oborů, stavebních oborů, oborů kovozpracujících a 

dřevozpracujících. Již dnes je zřejmé, že kapacita oddělení nestačí uspokojit žádosti o 

umístění dětí v tomto zařízení. 

 

13. KULTURA, ZÁBAVA  A VOLNÝ ČAS 

 

Ústřední Knihovna v Ostravě má svoji knihovnu a dalších 28 poboček. Jednou z nich je i 

pobočka v naši obci. Zdejší knihovna má vesnický charakter a obsluhu zde zajišťuje jedna 

profesionální knihovnice Bc. Karla Zábojová na celý úvazek. 

Knihovna v Polance sídlila posledních 30 let v budově ve vlastnictví soukromých osob, jejíž 

součástí byla i hospoda a kino. Budova to byla stará, nevzhledná a bez zateplení, což bylo 

znát i na teplotě uvnitř půjčovny. Knihovna se skládala z jedné místnosti rozdělené regály 

napůl. Pokud šel čtenář do knihovny, musel projít zakouřenou chodbou. Proto se návštěvníci 

knihovny velice těšili na dlouho plánované stěhování do nových prostor. 

K přesunu knihovny do zrekonstruované historické budovy bývalé „staré“ školy došlo loni 

v září 2018. Nově získané prostory o ploše 154 m2 jsou prosvětlené řadou velikých oken, jež 

směřují do parku a hlavně jsou větší a dostatečné. V přízemí bezbariérově přístupného objektu 
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se nachází knihovna a obřadní síň, první patro patří Úřadu městského obvodu v Polance a 

druhé patro Základní umělecké škole (ZUŠ). Čtenáři tak mají více institucí na jednom místě a  

děti tráví v knihovně čas, kdy čekají na kroužky v ZUŠ. Vyšší komfort získali klienti i díky 

rozšířené půjčovní době. V tomto roce to byly 4 dny v týdnu v objemu 20 hodin. 

Knihovna se skládá ze tří místností. Hned po vstupu do knihovny se nachází velké dětské 

oddělení, je zde umístěn i výpůjční pult a počítače pro čtenáře. Za zmínku stojí variabilní 

sestava osmi čtvrtkruhových stolů, které se dají sestavit do různých tvarů, oválu, kruhu či do 

jedné vlnité linie. Druhá místnost patří oddělení pro dospělé a ve třetí se nachází naučná 

literatura pro děti i dospělé a také mini kuchyňka, která je decentně umístěná za regály. 

Knihovní fond má velikost 10 tisíc knihovních jednotek a je však více koncentrován do druhé 

a třetí místnosti, aby vstupní a nejprostornější místnost, kde se také konají veškeré akce, 

působila vzdušně a odlehčeně. 

Díky větším prostorám se mohou v nové knihovně konat akce, které nebyly dříve možné 

zejména z kapacitních důvodů např. žákovské kolo v recitaci poezie, anebo se mohlo konat, 

ale za velmi ztížených podmínek např. Noc s Andersenem. Paní knihovnici se dařila 

dlouhodobá výtečná spolupráce s místním úřadem, který si cení kulturní instituce v obci a 

vnímá nyní ještě bezprostředněji veškeré aktivity knihovny. Ročně tak místní knihovna 

získává finanční dotaci ve výši 15 000,- korun  na své celoroční projekty.  

Úspěch měla i místní podpora na obecně prospěšnou činnost z Družstva vlastníků v Polance, 

díky které měla knihovna cílenou podporu pro aktivity jako např. „Lovci perel“, kde měla 64 

účastníků s objemem přečtených knih v počtu 295 kusů. Intenzivní byla rovněž spolupráce 

s místní základní školou, kde se ročně realizovalo na 40 besed a nabízelo výběr z 13 různých 

témat a lekcí při účasti převyšující 700 dětí. Dobře fungovalo i zapojení do projektu „Už jsem 

čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Děti byly dychtivé i na další aktivity, jakými byly třeba 

soutěže. Za tento rok jimi prošlo na 160 dětí.  

Pro nejmenší děti a jejich rodiče byl připravován co 14 dní klub Broučci, a to v rámci projektu 

„S knížkou do života“. Šlo o pravidelný hodinový program, kde rodiče společně s dětmi pod 

vedením knihovnice tančili, cvičili, zpívali a ve skupinách hráli na hudební nástroje a vyráběli 

jednoduché výrobky ve tvůrčí dílně. Knihovna v Polance realizovala v tomto roce i pro naše 

seniory klub „Generace“. Toto setkávání seniorů nad knihami každý měsíc bylo volně 

propojeno s projektem „Paměť Ostravy“, kde se snažili iniciovat setkání, sbírat vzpomínky 

čtenářů i nečtenářů a které se následně vydávaly knižně a nebo jako e-knihy.  

I když knihovnice paní Bc. Karla Zábojová v Polance nebydlí, tak díky své profesi je  

jednoznačně včleněná do naší vesnické komunity, kde práce knihovníka může dobře fungovat 

jen na vzájemné vstřícnosti a pomoci.    

 

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 roce 2019 proběhlo v kině 49 kinopředstavení pro veřejnost a 11 představení pro školy a 

školky z Polanky a okolních městských obvodů.  Mezinárodní festival outdoorových filmů se 

zde konal již pošesté. V roce 2019 byla v místním kině návštěvnost celkem 3 413 

návštěvníků. Dvakrát v kině vystoupil soubor Akoband z Klimkovic a proběhly tři divadelní 

představení amatérských souborů z okolí.  
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V kině se jako každý rok pořádají vystoupení místní školky pro rodiče a prarodiče, zkoušky a 

koncerty Dechové hudby Polanka. 

V roce 2019 oslavilo místní kino Retrostar 90 let nepřetržitého provozu od roku založení 

v roce 1929. 

 

Rok 2019 byl pro dechovou hudbu především rokem 100. výročí založení. Právě v roce 1919 

se v budově tehdejšího Davidova hostince (dnes U Friedlů) sešlo několik nadšenců, kteří se 

dohodli o založení dechové hudby pod vedením prvního kapelníka Josefa Mazura. V Polance 

bylo několik hudebních uskupení již dříve, ta však s postupem času zanikla a tradice dnešní 

dechové hudby začíná právě od tohoto okamžiku. Veřejné vystupování bylo přerušeno pouze 

v letech 1939-1945, protože hudebníci odmítali hrát na akcích německých okupantů a hrávali 

jen na pohřbech a soukromých akcích.  

Za sto let hudbou prošly desítky a desítky hudebníků, kteří v orchestru působili různě dlouhou 

dobu – od několika měsíců až po dlouhá desetiletí. Ve vedení hudby se vystřídalo několik 

osobností, ve druhém půlstoletí činnosti hudby to byla trojice Vladimír Figala, Jaroslav Král a 

Jiří Adamec. 

Vladimír Figala (1930-1999) byl výborný křídlovák a jako kapelník kapelu vedl od července 

1958 do října 1992 a na jaře 1993 musel ze zdravotních důvodů hudby zanechat úplně. 

Jaroslav Král působil jako dirigent a umělecký vedoucí plných 50 let (1963-2013), skladatel, 

aranžér a aktivní hráč na malý buben a pak trombon (1945-2014). Jako hudebník na 

odpočinku dnes nechybí v publiku žádného vystoupení.  Jiří Adamec převzal funkci kapelníka 

po V. Figalovi (už 27 let) a funkci dirigenta po J. Královi (v alternaci s Boženou Turoňovou) 

a navíc se ujal i moderování koncertů. 

Hudba za 100 let vystřídala několik základen, zkoušky i vystoupení bývaly v obecním 

hostinci U Rašků, v sále U Dluhošů, v Dělnickém domě i v soukromí a nakonec se 

v sedmdesátých letech vrátila tam, kde byla založena – do malého a později velkého sálu U 

Friedlů. Zkoušky jsou pravidelné v týdenních intervalech, vždy v pondělí od 18 hodin. 

Zatímco na počátku existence se orchestr skládal téměř úplně z místních hudebníků, dnes 

Polančané tvoří menšinu. Klesající zájem místních o účinkování v hudbě vykompenzoval 

zájem hudebníků z okolí a velkým přínosem v posledních letech je spolupráce se sdružením 

Vítkovák, jehož členové pravidelně posilují složení polanského orchestru. 

Hudba účinkuje při nejrůznějších příležitostech v Polance i okolí (Novoroční koncerty 

v Třebovicích, kladení věnců ve Svinově, vynášení „Mařáka“ ve Vřesině, prvomájový 

„budíček“, masopustní „vodění medvěda“ ve Lhotě u Opavy a Pustkovci, pivovarské 

slavnosti a samozřejmě i pohřby). Pravidelné koncerty v Polance pořádá dechová hudba 

čtyřikrát ročně a to jarní, podzimní a vánoční ve velkém sále kina Retrostar a krmášový 

promenádní v areálu chovatelů naproti Husova sboru.  

Z důvodu jubilea byl v roce 2019 vánoční koncert vynechán a hudba oslavila své jubileum 

slavnostním koncertem v sobotu 23. listopadu 2019, kde za velkého zájmu veřejnosti 38 

hudebníků předvedlo žánrově pestrý program, který byl průřezem toho nejlepšího a u 

obecenstva nejúspěšnějšího, co hudba v posledních desetiletích hrávala a zazněly i novinky.  

U příležitosti jubilea byla vydána kronika, kterou si mohli zájemci na koncertě zakoupit. 

V obecenstvu bylo i několik pozvaných bývalých členů, kteří obdrželi malou pozornost a 

kroniku jako poděkování za dlouholeté účinkování. 

Věkový průměr aktivních členů hudby je 63 let, zatímco před 50 lety to bylo 37 let. Orchestr 

tedy stárne a pro některé nástrojové sekce hledá nové členy. 

Orchestr se stále těší velkému zájmu posluchačů z Polanky i okolí (a to i mladších), neboť 

repertoár přizpůsobuje tomu, co je u publika oblíbeno - od klasických dechovkových polek, 

valčíků a tang, přes muzikálové melodie a populární skladby, až k náročným skladbám 

koncertního charakteru. 
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Rok 2019 zahájili Písničkáři z Polanky ve stejném složení, jako v minulém roce. Bylo to 10 

žen (6 zpěvaček a 4 muzikantky) a 6 mužů (4 zpěváci, 1 muzikant a 1 zvukař). Nový program 

začali nacvičovat již v lednu. S laskavým svolením pana ředitele ZUŠ zkoušeli svůj repertoár 

v prostorách umělecké školy. Naši písničkáři vystupovali v Klubu Parník pro jubilanty 

Moravské Ostravy a Přívozu a v Polance pro naše jubilanty. V tomto roce vystupovali  

celkem 13krát. 

Dne 20. dubna 2019 zemřela dlouholetá členka souboru paní Svatava Kusiaková. Písničkáři 

se s ní na pohřbu rozloučili jejími oblíbenými písněmi. O prázdninách se tradičně opět sešli na 

zahradě u vedoucí souboru paní Boženy Turoňové. Zhodnotili tam uplynulé měsíce a 

naplánovali si další aktivity pro jejich činnost. V následujícím období by tak chtěli obnovit 

spolupráci se Sanatorii Klimkovice, kde již účinkovali, případně oslovit další místa, kde by 

písničkou udělali radost nejen seniorům. 

 

V evidenci spolku zahrádkářů bylo v roce 2019 zapsáno celkem 80 členů. Malou odměnou s 

poděkováním pro 41 členů, kteří se aktivně zapojili a realizovali vánoční výstavu na téma 

vánočních betlémů, bylo jejich první lednové setkání v hospůdce U Friedlů. 

Na výroční členské schůzi, konané dne 7. 3. 2019, přednesla a zhodnotila činnost organizace 

za minulý rok paní předsedkyně Šárka Struhalová. Zprávu o hospodaření podala paní Anna 

Himlarová. Do spolku byli přijati tito noví členové: paní Perluška Mikulová, Hana Mohylová, 

Naděžda Šplíchalová, Alena Václavíková, Radmila Vargová a Ing. Věra Perextová. Gratulaci 

k životnímu jubileu obdržely tyto jubilantky: paní Renata Mutinová (70 let), paní Drahomíra 

Rohovská (70 let), paní Alena Václavíková (70 let), paní Magdaléna Machová (60 let), paní 

Jana Losíková (60 let), paní Šárka Struhalová (60 let) a paní Jana Vlčková (60 let). Pro nové 

pětileté funkční období 2019 - 2024 bylo zvoleno 7 členů: předsedkyně paní Šárka 

Struhalová, tajemnice paní Anna Himlarová, pokladník paní Marie Andlová a členové výboru 

paní Zdeňka Sekerová, paní Jana Vlčková, paní Mgr. Radmila Vytřasová a paní Jarmila 

Žižková. S blížícími se velikonočními svátky se přítomným členům na závěr schůze 

předvedla paní Radmila Vytřasová s ukázkami zdobení velikonočního mazance. 

Pod názvem „Včely = život“ spolek uskutečnil dne 24. 5. 2019 jednodenní zájezd do 

včelařského muzea a skanzenu v Chlebovicích, a dále do Městského pivovaru a pekárny 

Štramberských uší ve Štramberku. Ve včelařském domě tak zhlédli zajímavou videoprojekci a 

přednášku o životě včel, včelaření i včelích produktech. V muzeu byly k vidění nejstarší úly, 

medomety, medaile, odznaky, známky s včelí tématikou i dekret Marie Terezie o včelařství. 

Exkurzí Městského pivovaru a komentovanou prohlídkou pekárny Štramberských uší s 

ukázkou ruční výroby jsme zakončili jednodenní výlet s dobrou náladou a nádherným 

počasím. 

Květinovou výzdobou na panelu v Dělnickém domě ke Dni obce důstojně prezentovali spolek 

místních zahrádkářů. 

Podzimního zájezdu do ekologické vesnice Hostětín a zámku v Bučovicích dne 21. 9. 2019 se 

zúčastnilo 41 členů. Hostětín je znám jako obec s neobvyklou koncentrací modelových 

ekologických projektů (obec je vytápěna biomasou, odpadní vodu čistí rostliny v kořenové 

čističce, je vystavěn pasivní dům Centrum Veronica, moštárna s BIO-produkcí, historická 

sušírna ovoce, solární ohřev vody atd.). Paní ředitelkou Centra Veronica tak byli zasvěceni do 

procesu přírodního zahradničení, záchrany starých odrůd ovoce a obnovy ekologických sadů 

v krajině. Návrat ke starým, dalo by se říci téměř neudržovaným zahradám a způsob 

zahradničení vnesl rozčarování mezi členy našeho zájezdu. Záhony byly bez plevele, trávník 

byl bez sedmikrásek a pampelišek, na kterých byly umístěny uměle vyrobené  čmelníky. Tak 

by asi měly vypadat v budoucnu naše zahrady. Pro naše oči asi líbivější, ale zůstává otázka, 

zda tato cesta vede správným směrem? Návštěvou čtyřkřídlého zámku Bučovice se třemi 



 24 

patry arkád a jeho prohlídkou reprezentačních sálů s unikátními malovanými stropy zakončili 

zahrádkáři svůj jednodenní zájezd. 

Na členské schůzi konané dne 31. října výbor navrhl program na další rok 2020.  Dále popřáli 

k životnímu jubileu paní Vlastě Neuvirtové (80 let), paní Pavle Olšákové (70 let) a paní 

Jarmile Žižkové (75 let). Hostem členské schůze byl pan Pavel Schneider z Janové se svou 

sbírkou fotografií brouků a motýlů. 

Tradiční dvoudenní vánoční výstava s řemeslným jarmarkem a rozsvícení vánočního stromu v 

naší obci proběhla v Dělnickém domě ve dnech 30. 11. - 1. 12., a to již počtvrté. Na výstavě 

pod názvem „Vánoce na dědině“ tak mohli naši spoluobčané shlédnout kresby Pavlínky 

Vytřasové, nádhernou zvoničku vyrobenou Jirkou Králem, staročeské tradiční vánoční 

pokrmy, historii vánoček nebo historii vánočních stromků. Kronika zahrádkářů na této 

poslední akci tak zaznamenala téměř tisíc podpisů, což je jejich chloubou, ale zároveň velkou 

výzvou pro adventní setkání opět v příštím roce.  

 

Začátkem roku 2019 ukončili činnost v mysliveckém spolku čtyři dlouholetí členové, čímž se 

snížil celkový počet členů na 13. Věkový průměr byl v tomto roce malinko snížen přijetím 

nového mladého člena, ale i tak byl stále vysoký. Do řad myslivců byl nově přijat pan Václav 

Michalčík ml. a tím se stav členů upravil na 14. 

Tento nízký stav se spolek snažil řešit ve spolupráci umožněním adeptské praxe dvěma 

uchazečům o první lovecký lístek. Bohužel ani jeden adept nebyl z Polanky. Jako každý rok 

proběhl v únoru tradiční myslivecký ples, z jehož výdělku spolek funguje po celý rok. Zima 

byla opět mírná a léto nadprůměrně teplé s postupným nedostatkem srážek. Aby bylo na 

podzim aspoň něco lovit, bylo v květnu zakoupeno a následně vypuštěno 150 kachen. O něco 

málo víc se začalo objevovat na honitbách v Polance více zajíců. 

 

Počty ulovené zvěře v tomto roce: 

Kachna divoká: 64 ks kačerů, 72 kachen, celkem 136 ks 

Lyska černá:     1 ks 

Husa velká:   10 ks 

Holub hřivnáč:  70 ks 

Bažant obecný:    1 ks 

Zajíc polní:     12 ks 

Srnec:    19 ks srnců, 6 srn, 7 srnčat. 

Liška obecná:     6 ks 

Jezevec lesní:     8 ks 

Psík mývalovitý:    1 ks 

Vrána obecná:  21 ks 

Straka obecná:    3 ks 

 

Místnímu spolku Českého červeného kříže ubylo v tomto roce 10 členů a tak členská 

základna čítala 138 členů, z toho 14 ještě nemělo 65 let. Průměrný věk členů byl 73,5 let. 

V únoru se valné hromady zúčastnilo 93 členů, kteří vzpomenuli 70. výročí založení skupiny 

ČČK v Polance. Od místního úřadu spolek dostal finanční dotaci 15 000 Kč na přípravu akcí 

k tomuto výročí.  

Jako každým rokem, tak i v tomto roce, byl v květnu uspořádán zájezd do Bílé Vody a do 

Zlatých Hor, jehož se zúčastnilo 53 členů. V srpnu se 38 zájemců zúčastnilo týdenního 

relaxačního pobytu v Čartáku na Soláni a v září připravili pro 45 letošních jubilantů (kteří 

měli 80 a více let) slavnostní setkání v malém sále u Friedlů, které bylo doplněno krásným 

kulturním vystoupením souboru Akoband z Klimkovic.  
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Svoji letošní činnost prezentoval spolek v září na výstavním panelu v Dělnickém domě ke Dni 

obce svými fotografiemi, kronikou i fotoalbem ze všech akcí za posledních 10 let. V říjnu 

odjelo 19 členů na týdenní relaxační pobyt na Horní Bečvě do hotelu Mesit a v říjnu hodně 

členů a ostatních občanů obce zavzpomínali v sále Dělnického domu na uplynulých 70 let 

činnosti tohoto spolku. Byla to akce „Posezení u cimbálu“ pod hlavičkou Školské, kulturní a 

sportovní komise místního úřadu. Tato kulturní a společenská akce proběhla společně 

s oslavou 40. výročí založení Klubu seniorů v Polance, kdy přizvaná cimbálovka přispěla 

k dobré náladě přítomných a rovněž i občerstvení poskytnuté vinotékou paní Horsákové. 

Celou skupinu ČČK v Polance řídil výbor ve složení: předsedkyně Blažena Králová, 

místopředsedkyně Marie Krejčí, pokladnice Pavla Olšáková, revizorky Miluše Böhmová a 

Marie Neuwirthová, další členkou výboru byla Věra Tomášková. Jednatelku vykonávala Jana 

Vavrošová, která se k 31. prosinci ze zdravotních důvodů této funkce vzdala. Kromě členů 

výboru měl výbor i pomocníky a to na vybírání příspěvků, roznášení pozvánek, atd. Podle 

jednotlivých rajónů to byli: Miroslav Berger, Danuše Korčáková, Vlasta Neuwirthová, Libuše 

Peterková, Libuše Juráčková a současné členky výboru Marie Neuwirthová, Věra Tomášková, 

Miluše Böhmová a Blažena Králová.   

 

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

čítající téměř 380 členů rybářů. Z toho bylo 322 mužů, 6 mládežníků, 12 žen a 40 dětí. Nebyli 

to jen členové z Polanky, ale také i z okolních obcí a to z 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 vracel do řeky a tůní život, což se 

projevilo většími úlovky ryb. V posledních létech se zde například ulovily štiky, sumci, kapři a 

jiné ryby pěkných hmotností. Místní rybáři lovili i v jiných lokalitách, kde měli šanci chytit 

něco většího a především se pobavit. V poslední době místní rybáře trápili někteří predátoři, 

kteří se v polanském revíru rozmnožili, např. bobři, kormoráni a vydry. V uplynulém roce 

rybáři opravili břehy svých sádek a nápustně sádek z potoku Mlýnka. Dále opravili oplocení ze 

strany od Mlýnky. Vedení tohoto spolku se téměř nezměnilo, ale byl doplněn výbor mladšími 

členy. Funkci předsedy vykonával Milan Šuléř, jednatelem byl Jaromír Turoň, zástupcem 

jednatele byl Marek Turoň, pokladníkem byl Pavel Brož a hospodářem rybářů byl Kamil 

Kubica.  

 

Druhý rybářský spolek byl založen 28. září 2019 výkonným výborem ve složení: Bc. Jakub 

Kaluža – předseda a další členové: Ing. Ivo Klímek, Petr Kaluža a Ivo Klímek. Kontrolní 

komisi dále tvoří: Lenka Fabiánková, Leona Kalužová a Lucie Adamcová. Výbor s kontrolní 

komisí se schází dle potřeby v hospůdce na hřišti v Polance. 

Jelikož tento spolek byl založen ke konci tohoto roku, má zatím jen pár členů, a to hlavně 

aktivních rybářů se zájmem pomoci co se týče tréninků dětí v rybolovu, ochrany životního 

prostředí apod. Děti se zájmem o rybaření má spolek zatím asi 10, ale celý výbor věří, že 

počty dětí budou narůstat. Hlavním cílem je chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. 

Dále údržbu, ochranu a využívání areálů rybníků v katastrálním území Polanka nad Odrou v 

rámci svěřených kompetencí (chov, lov a ochrana ryb, apod.) Rovněž by se chtěli podílet na 

mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti rybaření, ochrany životního prostření a přírody 

a aktivně se podílet na zlepšování kulturního života občanů obce Polance. Chtěli by taktéž 

spolupracovat s obdobně zaměřenými zájmovými organizacemi. Hned příští rok chce spolek 

uspořádat první ročník rybářského plesu v Dělnickém domě. Díky této společenské akci se 

uvedenému spolku podařilo navázat spolupráci s více firmami, zejména z oblasti rybářských 

potřeb. 
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O finanční dotaci z obecního úřadu v tomto roce spolek nežádal, ale výbor spolku rybářů 

doufá, že ve spolupráci s městským obvodem v Polance se podaří odkup rybníka pod 

kostelem a získání finanční dotace na jeho úpravu.  

 

Základní kynologická organizace v Polance měla v tomto roce 34 členů a hlavně se 

soustředila na provoz a přípravu pořádání klubových akcí. Na začátku roku proběhla tradiční 

povánoční, ale i novoroční, výroční a volební schůze, na které bylo potvrzeno dosavadní 

vedení klubu a byli zvoleni delegáti na krajské volby. Tato organizace dále provedla úpravy 

účetnictví, vedeného členkou paní Dagmar Kotáskovou, a to hlavně k většímu přehledu a 

transparentnosti pro případ použití finančních dotací. Byl zřízen bankovní účet a výbor 

připravil nový ceník služeb a pronájmu výcvikového prostoru. Byly uvedeny do provozu nové 

webové stránky, které spravovala členka paní Zdenka Krakovská a které byly napojené i na 

facebook. Pro výcvik psů na cvičáku byla zakoupena jedna překážka, vysoká kladina a 

několik dalších menších umělých překážek do psího parkouru. Členové kynologické 

organizace v tomto roce uspořádali zkoušky z poslušnosti a „Srandacup“ pro členy svého 

klubu. Hlavní činností bylo ale pravidelné setkávání pejskařů a jejich psů v příjemném 

prostředí.  

 

Polanští letečtí modeláři byli aktivní i v tomto roce 2019. Cestu mezi stávající modeláře si 

v tomto roce našlo několik dalších nových členů a tak se jejich členská základna rozrostla. Již 

zcela bez výjimek se na modelářském letišti v Polance používaly k pohonu modelů elektrické 

motory, neboť spalovací motory se staly již minulostí. Vývoj v elektronice šel také rychle 

kupředu a tak byl i provoz dálkově řízených modelů stále bezpečnější. 

I letos tento spolek uspořádal modelářské soutěže. Pro zpestření celé soutěže byly tři polanské 

závody vyhlášeny i jako seriál, a tak se bojovalo o nejlepšího pilota na letišti v Polance. 

Tohoto seriálu se zúčastnilo 32 pilotů z Čech a Slovenska. Polanští modeláři obsadili 2., 4., 6., 

7., 9. a 14. místo. Pro tento velký úspěch by chtěli naši letečtí modeláři podobný seriál 

zopakovat i v příštím roce.  

 

Oblíbená polanská hudební skupina Paradox provázela i v tomto roce nemálo akcí 

notoricky známými melodiemi, které nabízela ve svém pestrém repertoáru. Letos poprvé 

vystupovala v pozměněném složení, jelikož v roce 2017 odešel do zpěváckého důchodu Josef 

David, který si už nyní užívá zaslouženého odpočinku, a v březnu 2019 kapelu opustil leader 

a zpěvák Jiří Kubica, který podlehl zákeřné nemoci. Oba dva je zdárně nahradil nový zpěvák 

Tomáš Bečka, kterého dále doprovází Martin Ulmann – klávesové nástroje, zpěv a 

soundmastering, Eva Ulmannová – basová kytara a zpěv, Martin Lubojacký – bicí nástroje a 

Ondřej Peterek – sólová kytara.  

Kapela ve svém repertoáru disponovala nepřeberným množstvím písní k poslechu, ale 

především k tanci a velkým pozitivem zůstává fakt, že veškerá hudba byla produkována živě a 

skupina nepoužívala žádných nahraných podkladů, jak tomu bývá u mnohých jiných skupin.  

Z akcí, na kterých se členové kapely mohli pochlubit svou vybroušenou technikou hry a 

zpěvu a jež se konaly ve spolupráci s naší obcí Polanka nad Odrou, stojí za zmínku hudební 

produkce na Obecním plese či na Pochování basy. Neopadající vlnu zájmu o produkci 

Paradoxu, kterou bylo již třeba korigovat odmítáním určitých akcí, mohli na vlastní kůži 

pocítit také návštěvníci plesů v Porubě, Svinově, Brušperku, Radvanicích, Těrlicku, 

Soběšovicích, Staré Bělé či Václavovicích.  

Nedílnou součástí portfolia kapely zůstávají i akce soukromé, jako jsou třeba svatby, oslavy 

narozenin či již tradiční vánoční večírky firem OZO nebo Mlékáren Kunín konané v Garage 

Clubu v Martinově. 
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Sboru dobrovolných hasičů v Polance v tomto roce klesla členská základna na 64 členů a 

z tohoto počtu bylo i 10 dětí. Průměrný věk všech členů SDH byl 43,8 let. Desetičlenný výbor 

pracoval ve stejném složení jako v předešlém roce. Rok 2019 zahájili montáží skříní a polic 

do zrekonstruované hasičské zbrojnice. Již od začátku roku se členové výboru aktivně 

zapojovali do příprav dvou velkých letošních akcí a to VI. setkání hasičů z obcí v ČR, které 

mají ve svém názvu Polanka a na 60. výročí založení družby s hasiči ve Zliechově na 

Slovensku. V měsíci únoru uskutečnili autobusový zájezd na Pustevny. V měsíci březnu 

začalo veliké stěhování, třídění a mytí bývalého inventáře do zrekonstruované hasičské 

zbrojnice. Tyto práce probíhaly intenzivně až do měsíce června. Při stěhování a následných 

brigádách bylo odpracováno celkem 563 hodin a to s 17 členy.   

V podvečer 30. dubna se hasiči zúčastnili se svoji zásahovou technikou akce „Pálení 

čarodějnic“. Zde mladí hasiči předvedli požární útok od zásahového vozidla. Tento den se 

uskutečnil v hasičské zbrojnici i předmájový večer, kterého se zúčastnilo 10 členů.  

Dne 1. června proběhla akce smažení vaječiny společně se dnem dětí. Tato akce se konala 

v prostoru za hasičkou zbrojnicí a zúčastnilo se ji cekem 22 osob, z toho 13 členů. Dětí přišlo 

celkem 15, z toho 9 členů sboru. 

V sobotu 15. června se uskutečnila pravá hasičská svatba, a to našeho starosty Ondřeje Cágy a 

hospodářky Dagmar Janouškové, které se zúčastnili jak členové polanského sboru, tak i 

kolegové ze sboru z Krásného Pole a Klimkovic. 

Jen dva dny před akcí setkání Polánek a to 27. června, byla nově zrekonstruována hasičská 

zbrojnice slavnostně otevřena za přítomnosti starosty obce pana Pavla Bochni, brigádního 

generála hasičského záchranného sboru Ing. Vladimíra Vlčka, zastupitelů obecního úřadu a 

členů místních hasičů. Během této slavnostní události dostali místní hasiči výzvu z operačního 

střediska na výjezd k požáru travnatého porostu kolem železničního koridoru v Polance. 

Všichni zúčastnění tak mohli spatřit akceschopnost polanských hasičů. V odpoledních 

hodinách ještě v hasičské zbrojnici probíhal den otevřených dveří pro veřejnost, který měl 

velkou účast ze strany občanů Polanky.  

O víkendu 28. až 30. června se konala dlouho připravována akce a to VI. setkání obcí 

s názvem Polánka. Zúčastnily se celkem čtyři Polanky včetně té naší a to i přes to, že bylo 

osloveno dalších šest Polanek. Dne 28. června v podvečer byli přivítáni zástupci z Polánky u 

Malešova (okres Kutná Hora), kteří byli ubytovaní v Atlasu u paní Luzarové a v apartmánech 

Lázeňského domu. V sobotu 29. června od ranních hodin byl připravován areál Dělnického 

domu. V čase oběda byli přivítáni v hasičské zbrojnici i zástupci z Valašské Polanky a 

Polánky u Moravského Krumlova. Po společném obědě proběhl pro hosty poznávací výlet po 

významných místech naší obce. Poté proběhla soutěž v požárním útoku a v tajné disciplíně 

v areálu Dělnického domu. Při slavnostním nástupu přivítala a pozdravila všechny zúčastněné 

místostarostka naší obce. Během nástupu byly vzájemně předány i upomínkové předměty a 

dárky. Dále pokračovala akce volnou zábavou, kterou zpestřili dva harmonikáři z Valašské 

Polanky. Ráno 30. června začalo snídaní v Dělnickém domě. Po snídani následovala návštěva 

Hasičského muzea a exkurze na hasičské stanici v Ostravě-Zábřehu. Poté již probíhalo 

loučení a odjezd hostů domů. Tato akce byla velice vydařena a měla kladný ohlas u všech 

zúčastněných. Škoda jen, že na tuto dlouhodobě připravovanou akci dorazil jen zlomek členů 

SDH a našich spoluobčanů.  

V neděli 28. července členové sboru opět prodávali pohoštění na Polaneckém krmáši a i tato 

akce sklidila kladný ohlas i díky cimbálové hudbě, která byla v prostorách prodejního stánku.   

Dne 10. srpna vyjelo sportovní družstvo v počtu deseti členů na soutěž v požárním útoku do 

družební obce Zliechov, kde se umístili na 4. místě z celkových 15 družstev. 

O týden později 17. srpna proběhly dopoledne v areálu Dělnického domu závody v požárním 

útoku. Zúčastnily se 4 družstva a naši muži skončili na 3. místě. Pozvání přijalo i soutěžní 

družstvo ze Zliechova. 
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V sobotu 7. záři se uskutečnil dlouho plánovaný autobusový zájezd do družební obce 

Zliechov, kde probíhaly oslavy 60. výročí založení družby s místním sborem dobrovolných 

hasičů. Tohoto zájezdu se zúčastnilo opět pouze 28 osob z toho 13 členů SDH.  Ve Zliechově 

byli účastníci s radostí přivítání na náměstíčku a dále pokračovali na oběd do místní školy. Po 

obědě pokračoval program pro zúčastněné nečleny v blízkém skanzenu v obci Čičmany a pro 

členy sboru slavnostní valnou hromadou, kde si poslechli celou historii družby. Dále byly 

předány upomínkové předměty, ocenění a dary, a vyslechli si zdravice od zúčastněných hostů. 

Po schůzi všichni prošli obec Zliechov a uctili památku zemřelých kamarádů na místním 

hřbitově.  Celé setkáni zakončili v místní hospůdce, kde pokračovala volná zábava. Kolem 22 

hodiny se rozloučili a vydali se na cestu domů. Tento zájezd rovněž sklidil velký úspěch jak u 

členů, tak hlavně u nečlenů, kteří byli ve Zliechově poprvé. 

Dne 21. září proběhla již druhá hasičská svatba v Polanském sboru, a to referenta prevence 

pana Jaromíra Gaduly s členkou SDH Terezou Sobasovou.  

V sobotu 12. října sbor pořádal hlavně pro děti drakiádu, která se konala opět na poli za 

fotbalovým hřištěm. Celkem vzlétlo 22 draků a i tato akce byla po organizační stránce hodně 

povedená.  

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

Na soutěžích ale moc úspěšní nebyli. Během roku se pod vedením dvou vedoucích 

připravovali v náhradních prostorách na různé akce a soutěže. Na úseku prevence členové 

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

a společenských akcích v Polance. 

Prosincová výroční valná hromada sboru se konala již v nově zrekonstruované hasičské 

zbrojnici. Na ní byl zvolen nový desetičlenný výbor SDH v tomto složení: novou starostkou 

byla poprvé v historii sboru od jeho založení v roce 1893 zvolena žena, a to paní Dagmar 

Cágová, náměstek starosty a jednatel-Jaroslav Planka, velitel-Ondřej Cága, referent prevence-

Jaromír Gadula, hospodář-Tomáš Novotný, kulturní referent a referentka žen-Markéta 

Petrová, kronikář-Beáta Padychová, členové výboru-Libor Antes, Jiří Petr a Jiří Machů. 

Průměrný věk nového výboru tak byl 29,5 let. 

Zásahová jednotka místních dobrovolných hasičů měla 15 registrovaných členů a byla 

vybavena cisternou Tatra a dopravním automobilem Mercedes. Začátkem roku 2019 byla 

kvůli začínajícím mrazům převezena zásahová vozidla Tatra a Mercedes do garáže v ne zcela 

dokončené hasičské zbrojnici. Dne 7. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční 

hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance. Tradičně jako každý rok, tak 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 2019 zasahovala zásahová jednotka SDH Polanka u těchto 15 událostí: 

03.02.  Polanka, ul. Ve Svahu 1130/9, požár elekroinstalace v rodinném domku 

11.03.  Polanka, ul. K Pile 61, odstranění spadlého stromu z kabelu el. vedení 

25.04.  Polanka-Přemyšov, ul. Příměstská 722/29, požár v dutině stromu 

13.05.  Polanka, ul. Svinovská, tragická dopravní nehoda 2 osobních automobilů 

22.05.  Polanka, monitoring vodních toků Odry a Polančice 

22.05.  Polanka, potok Polančice, čištění splavu 

22.06.  Polanka, ul. 1. května 293/76, požár sazí v komíně  

27.06.  Polanka, železniční koridor, požár suchého porostu  

01.07.  Polanka, ul. Hraničky, požár na sloupu el. vedení  

12.07.  Polanka, hráz rybníka, technická pomoc - vyproštění srny z plotu 

25.08.  Polanka, monitoring vodního toku Polančice 

26.08.  Polanka, ul. 1. května 484/13, provizorní zastřešení větrem poškozené střechy RD  

26.08.  Polanka, ul. Za Humny, odstranění spadlého stromu z komunikace 
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30.09.  Polanka, ul. K Pile, odstranění dvou spadlých stromů z cyklostezky 

12.11.  Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 377/1, požár kontejneru na papír  

 

Svaz tělesně postižených (STP) v naší obci působí již 29 let spolu s klubem SPCCH (Svaz 

postižených civilizačními chorobami). K 31. 12. 2019 měl 20 členů. Schází se pravidelně po 

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

Jaké akce probíhaly v roce 2019, 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 nepřízní počasí, neboť bylo všude velké náledí. V únoru jsme 

měli jako každý rok slavnostnější program, a to tombolu, do které každý člen přinesl dárek. 

V březnu se konala výroční schůze, platily se příspěvky a naši členové si mohli vybrat termín    

z rekondičních pobytů na 1. pololetí. Jelikož platí od 1. ledna 2019 nové stanovy, využili jsme 

možnosti zrušit revizní komisi a také došlo k další změně, a to zrušení výboru, ze kterého se 

stal poradní orgán. V čele našeho spolku nyní stojí 3 členné vedení, a to předseda, 

místopředseda a hospodář.   

V dubnu, kdy je již jarní počasí, vyjeli jsme na okraj Ostravy do restaurace U Matěje ve Staré 

Bělé. Také jsme se rozloučili se členkou našeho spolku paní Emmou Pavlíčkovou, která nás 

náhle opustila. V květnu jsme oslavili Den matek návštěvou blízké pizzerie Mendi. Na naší 

poslední, prosincové schůzce, jsme se rozloučili s rokem 2019 mikulášskou nadílkou a 

tombolou. 

Také během tohoto roku měli členové klubu možnost navštěvovat divadelní představení a 

také si zaplavat v bazénu v apartmánovém domu Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde kromě 

bazénu je i pára. Někteří členové se zúčastnili týdenních rekondičních ozdravných pobytů 

s lékařským dozorem.  

Náš klub stále pracuje na rozšíření členské základny, která se snížila na 20 členů. Rádi 

bychom mezi nás přivítali nové členy z řad „mladších“ klientů se zdravotním postižením. 

S potěšením jsme přijali zpět naši dlouholetou členku, bývalou učitelku, paní Růženu 

Hruzíkovou, která se mezi nás vrátila po zlepšení svého zdravotního stavu, kvůli kterému 

přerušila členství. 

V roce 2019 pracoval výbor STP a SPCCH v tomto složení: nově zvolená předsedkyně je paní 

Milada Neuwirthová, místopředsedkyně Marta Hrachová a hospodářkou je Sylva Šebestová. 

Další členky poradního orgánu, dříve výboru, zůstaly nadále paní Ludmila Bílá, Emilie 

Návratová a Iveta Lysková“, dodala na závěr paní Hrachová.   

 

Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) v Polance byla založena v roce 

1959 a v měsíci březnu oslavil tento spolek 60. výročí založení. Už v únoru na výroční 

členské schůzi byla zhodnocena činnost za rok 2018 a byly stanoveny cíle na rok 2019. 

Organizace byla řízena výborem zvoleným v roce 2018 a jeho složení se nijak nezměnilo. 

Členská základna měla 25 členů, z toho 3 mladé chovatele. 

V měsíci březnu se uskutečnila slavnostní schůze, které se kromě členů a jejich rodinných 

příslušníků zúčastnili zástupci obecního úřadu Pavel Bochnia a Martina Šoustalová, dále 

zástupci OO ČSCH Ostrava Radim Boháč a Václav Sýkora a zástupci spřátelených organizací 

z Klimkovic, Jistebníku, Staré Bělé a také zástupci kynologů a zahrádkářů z Polanky. Při této 

příležitosti bylo vzpomenuto na členy, kteří za posledních 10 let zemřeli. Byli to Čestmír 

Korčák, Marie Kavalová, Emil Stoklasa, Jan Tomášek, Antonín Radisch, Miloš Neuvirt, 

František Friedel a Jaroslav Fukala. Všichni účastníci pak byli odměněni pamětním listem a 

pamětníci dlouho vzpomínali na své začátky. Ze zakládajících členů byl přítomen jen jeden 

člen a to pan Drahomír Neuwirth. 

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

okolí s předáváním zkušeností. 
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Každoroční nejvýznamnější akcí místních chovatelů je Krmášová výstava králíků, holubů a 

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

39 vystavovatelů. Bylo vystaveno 129 králíků, 50 holubů a 21 voliér drůbeže. Základní 

organizace ČSCH obsadila druhé místo v Okresní soutěží mláďat králíků. Memoriál Ervína 

Wojnara získal Luboš Komárek, Memoriál Radomíra Urbaníka získal Tomáš Vysocký a 

Pohár starosty městského obvodu Boháč Radim. Dále bylo uděleno 35 čestných cen a pohárů 

na nejlépe hodnocená zvířata, která předával starosta městského obvodu Pavel Bochnia. 

Naši chovatelé Sýkora, Andla, Sladký, Foltýsová a mladá chovatelka Sýkorová se taktéž 

účastnili dalších výstav v rámci České republiky a to v Brně, Holicích, Týništi n.O., Přerově a 

rovněž i místních výstav v okolí Ostravy.  

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

obeslali Andla, Sladký, Sýkora, Vysocký, Neuwirth, Foltýsová a mladá chovatelka Tereza 

Sýkorová. Tito jmenovaní vyhráli okresní soutěž v odborností drůbeže, druhé místo 

v odborností králíků, páté místo v odborností holubů a celkově obsadili třetí místo v rámci 

okresu Ostrava. 

V průběhu roku chovatelé z Polanky provedli výměnu druhé části střešní krytiny na klubovně 

a to za přispění finanční dotace z městského obvodu Polanka a tím přispěli k lepšímu vzhledu 

této části obce. 

Po celý rok taktéž úzce spolupracovali s chovateli z Klimkovic, Staré Bělé, Jistebníku a 

Krásného Pole. 

 

Dne 10. dubna 2019 bylo tomu přesně 40  let, kdy byl v naší obci založen Klub důchodců,  

později přejmenovaný v roce 2012 na Klub seniorů. Současný Klub seniorů pokračuje  

v tradici a ve šlépějích bývalých zakladatelů a členů dřívějšího Klubu důchodců, i když za 

zcela jiných podmínek současného veřejného života společnosti, naší obce (městského 

obvodu v Polance) a dnešní moderní doby. 

Stav členské základny Klubu seniorů byl ke dni 1.1. 2019 již 21 členek. Ty se pravidelně 

scházely v 14 denních intervalech v malém sále U Friedlů. Od počátku roku 2019 uspořádaly 

řadu akcí, k nimž patří i lednová společná návštěva historického centra Ostravy. V únoru 

navštívily  Galerii Chagall – výstavu obrazů Heleny Salichové, obrazů ze soukromých a 

firemních sbírek z Moravskoslezského kraje (malba, kresba, grafika), která se konala pod 

záštitou ing. Jana Světllíka, předsedy dozorčí rady Vítkovice a.s. a starostů městských obvodů  

Krásné Pole, Polanka, Třebovice a starosty z Klimkovic. V měsíci březnu uskutečnily akci 

„Křeslo pro hosta“, kdy našimi hosty byl pan Zdeněk Wludyka a ing. Karel Čechovský, kteří 

povyprávěli o své společné celoživotní zálibě ve sbírání velmi starých pohlednic, zejména 

pohlednic Ostravy, a také i o historii vzniku pohlednic. V sále místního kina promítli na velké 

filmové plátno různorodé, velmi staré pohlednice. Byly promítnuté i staré pohlednice naší 

Polanky a různých částí Ostravy. Tuto akci klub seniorů uspořádal i pro veřejnost a podle 

odezvy veřejnosti se moc všem líbila. V rámci oslav 40. výročí založení  Klubu seniorů bylo 

uspořádáno v sále U Friedlů slavnostní setkání s dětmi a vedením Dětského domova Úsměv 

(Slezská Ostrava), jehož se zúčastnil i starosta naší obce pan Pavel Bochnia a tajemnice Ing. 

Zdeňka Kloužková. Počátkem dubna se členky vydaly vlakem na výlet do Polského Těšína.  

V květnu uspořádaly pro klub i pro další spoluobčany zájezd do Kroměříže na výstavu květin 

a na zámek v Chropyni. Po prázdninách, v  měsíci září ještě členky navštívily Slezskou tvorbu 

v Opavě. Tato exkurze ve výrobních prostorách ručně vyráběných vánočních ozdob a 

foukaných vánočních baněk na vánoční stromy byla úžasná a nádherná, stejně tak i návštěva 

podnikové prodejny.  

Za další významnou a zdařilou akci konanou 19. října lze považovat „Posezení u cimbálu“, 

kterou ve spolupráci s místní skupinou Červeného kříže a Klubem seniorů, organizačně a 

finančně zajistila a  uspořádala Školská, kulturní a sportovní komise u příležitosti 70. výročí 
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založení ČČK v naší obci a 40. výročí založení  Klubu důchodců (seniorů). Bylo to krásné 

posezení u vínečka a s cimbálovkou, jehož se zúčastnili i další zájemci z řad našich  občanů.    

V průběhu roku se  některé členky věnovaly i turistice úměrné jejich věku, a to většinou do 

blízkého okolí. V měsíci listopadu byl cílem Jistebník, kdy se šly podívat na výlov největšího 

jistebnického rybníka Bezruč. V adventním období ještě zorganizovaly menší výlet vlakem do 

Olomouce, kde navštívily vánoční trhy.  

Mimo tuto výše  uvedenou vlastní činnost klubu stojí za zmínku i to, že se pět členek Klubu 

seniorů zúčastnilo týdenního ozdravně-relaxačního pobytu na Soláni v penzionu Čarták 

organizovaného Červeným křížem a  rovněž sedm členek se zúčastnilo relaxačního pobytu  

v hotelu Mesit na Horní Bečvě. Členky tohoto klubu se v tomto roce zúčastňovaly i dalších 

akcí a zájezdů pořádaných dalšími spolky v naší obci. K dalším akcím, konaným v roce 2019, 

můžeme přičíst i další účasti na veřejném dění v Polance jako např. návštěvy místního kina 

Retrostar, účast na vystoupeních místní dechovky, účast zejména na 100. výročí založení 

dechové hudby v obci, účast  na Dni obce, účast členek na zahrádkářské výstavě a rozsvícení 

vánočního stromu u Dělnického domu. Některé členky – čtenářky, pravidelně navštěvovaly i 

místní knihovnu za účelem výpůjčky knih.  

K radostným chvílím klubu patří i tombola, kterou si každoročně organizují vždy na poslední  

schůzce klubu v daném roce. Závěr roku patřil již tradičně k slavnostnímu setkání členek 

Klubu seniorů se starostou obce Pavlem Bochniou a s pracovníci obecního úřadu paní Hanou 

Šimůnkovou. Celé setkání se konalo v přátelské a nádherné atmosféře adventního období. 

Předsedkyni klubu vykonávala v tomto období Radmila Pěknicová, jednatelka a 

kronikářka byla Jana Vavrošová a hospodářkou byla Alena Václavíková.  

 

Činnost polanecké jednoty ORLA v roce 2019 byla pro tento spolek z pohledu akcí i nových 

výzev velmi bohatá a činorodá. O činnosti nás více seznámil starosta ORLA Jan Prokop: 

„Tradiční orelská setkání jsme prožili intenzivně podle důležitosti konkrétní akce a také podle 

její oblíbenosti a atraktivity mezi členy a příznivci. Jako každý rok začínáme večírkem, který i 

letos byl nejen z našeho pohledu úspěšný. Sálek restaurace U Machů byl plný a nálada skvělá, 

co víc jsme si mohli přát. Letošních 65 hostů, a ještě pár co jich „zůstalo“ přede dveřmi, byli 

dokladem toho, že jsme stále na dobré cestě. Děkujeme všem hostům, pořadatelům, hudbě a 

také zaměstnancům této hospůdky.  

 

Zde je několik dalších akcí jednoty Orel v Polance: 

 

1. května Župní pouť ve Frýdku – Místku 

12. května Oslava Dne matek, spojená s otevíráním našeho stanu 

9. června  Smažení vaječiny o svatém Duchu 

22. června  Putování Poodřím  

červenec Krátká prázdninová přestávka, i když pouť (28.7.) a její příprava není žádný 

  odpočinek, myslím tím rodinné přípravy a také farní a kostelní 

25. srpna Pouť na svatý Hostýn 

31. srpna Sportovní odpoledne na závěr prázdnin, vyjížďka na kolech, vzduchovka, 

  šípky, petang aj., a hlavně dobrá zábava 

10. listopadu Kuželkářské odpoledne v Lichnově bylo skvělé 

8. prosince  Celoroční snažení končíme Mikulášskou nadílkou s programem, která tentokrát 

  byla v Dělnickém domě, a to z důvodu velkému zájmu. Všem pořadatelům a 

  organizátorům velice srdečně děkujeme   

 

Pořízením stanu v minulém roce jsme udělali správný krok vpřed. Oblíbenost a využití 

prostor farní zahrady a střechy nad hlavou tím neobyčejně vzrostla. Každá sportovní i 
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společenská akce začíná nebo končí ve zmíněných prostorách. Na farní zahradě chceme i 

nadále pokračovat ve zlepšování podmínek pro naši činnost. Za zmínku, a to radostnou, je 

pořádání odpoledních nedělních setkání od května do září ve stanu u kávy a vždy i u nějakých 

dobrot. Zcela neformální a pěkné poklábosení je vždy hojně navštívené nejen orly, ale i 

ostatními příznivci a přáteli. Fakt moc dobré pro poznání nás všech. 

Naši členové a nečlenové se aktivně zapojili i do prací na opravě polanského kostela. Hodně 

práce bylo hlavně kolem kostela a také úklid na venkovním prostranství i uvnitř kostela jako 

např. přesuny a zakrývání nábytku, úklid nepotřebného materiálu apod. Letos byly na kostele 

opraveny tři okna (vitráže), oplechování a část fasády včetně opravy římsovních prvků. Spolu 

se stavbou a likvidací lešení to byl velký kus odvedené práce. Za ni je potřeba všem 

zúčastněným firmám a ostatním lidem srdečně poděkovat.  

Jak již bylo zmíněno v předešlých příspěvcích, naše jednota stále usiluje o navrácení 

zabaveného majetku (pozemky). V první polovině tohoto roku, po uvolnění zákona o 

restitucích, jsme znovu začali usilovat o navrácení pozemku patřícího jednotě OREL. 

V závěru roku po dlouhých vyjednáváních se to podařilo a nám byla část pozemku připsána 

do katastru nemovitostí. Cítíme velkou úlevu a radost, která zavládla v celém našem orelském 

spolku i u ostatních příznivců. Jedná se o pozemek autobusové točny se zastávkou  

„Hraničky“, na kterém do roku 1973 stála orelská budova „ORLOVNA“. Jelikož tento převod 

se uskutečnil až v závěru roku, bližší podrobnosti sdělíme v příštím příspěvku za rok 2020.   

V těchto výše uvedených činnostech a akcích chceme pokračovat i v dalších létech“, dodal na 

závěr pan Prokop. 
 

Pod polanské středisko Junáka – českého skauta spadá 16. oddíl z Polanky (rozdělený na 

čtyři družiny: Myšky – světlušky, tj. holky do 5. třídy, Křováci – vlčata, tj. kluci do 5. třídy, 

Zkoumáci – skauti od 5. třídy, Lamy – smíšená družina od 15 let), 43. oddíl Bílí Hadi ze 

Studénky, 6. oddíl Jukijové z Petrovic u Karviné, 16. oddíl dospělých oldskautů Pozdní sběr a 

oddíl benjamínků, předškoláků a prvňáků s názvem Tarbíci. V Polance tedy fungují tři oddíly, 

ve kterých bylo na počátku roku 43 dětí a 12 dospělých. Celkový počet členů střediska byl na 

začátku roku 112. Od počátku roku vedou oddíl Polanka Daniela Švrčková a Vojtěch Fešar. 

Ti převzali kormidlo oddílu po pěti letech, kdy oddíl vedli Jan Masopust a Radim Švrček. 

Na konci února se po několika letech konala besídka nejen pro rodiče Zlatá Berta, na kterou si 

jednotlivé družiny připravily scénky a doplňovaly je nejrůznější soutěže. Na začátku března 

vyrazil v pořadí už druhý masopustní průvod od místní radnice směrem k Dělňáku. V dubnu 

se skauti vydali na výpravu Stínadla se bouří do Zlatých Hor a vyšli také na Ivančenu uctít 

památku padlých. Poté se družina Lamy zúčastnila okresního kola Svojsíkova závodu, ve 

kterém se umístila na druhém místě a čímž si zajistila postup do krajského kola soutěže.  

V květnu se skauti vypravili uklidit od odpadků naučnou stezku v Proskovicích a první víkend 

v červnu tábořili spolu s dalšími oddíly na Luďasu a o posledním víkendu uspořádali skautfest 

- zakončení školního roku a setkání s bývalými členy polanského oddílu. Místní skauti se 

podíleli na organizaci Noci kostelů i Dětského dne v rámci Polanka CUPu. Na přelomu 

července a srpna se konal letní tábor v Adršpašských skalách, na kterém se děti staly 

účastníky soutěže „Kdo přežije“. Podzim zahájili náborem nových členů a soutěží Cesta za 

pokladem, a dále následovala Drakiáda na Honculi, sázení stromků ve Studénce a podzimní 

prázdniny zakončené na výpravě v Třemešné. V listopadu v místní knihovně hráli deskové 

hry i prozkoumávali cvičnou hornickou štolu u Staříče. Dne 2. 12. 2019 oslavili 30 let 

svobodného skautingu promítáním premiéry dokumentárního filmu Hledání lilie v místním 

kině. Oslav se zúčastnilo asi 70 skautů a dalších příznivců skautingu ze širokého okolí. Před 

Štědrým dnem roznášeli členové do domácností Polančanů Betlémské světlo, které si mohli 

občané nově vyzvednout i dopoledne v místní knihovně. Na začátku roku se děti opět zapojily 

do Tříkrálové sbírky. 
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Tento celoroční program byl doplňován každotýdenními schůzkami, které si kladou za cíl 

rozvíjet v dětech a v mládeži od 4 do 15 let kladný vztah k přírodě, vést je k úctě k lidem, 

pracovitosti, slušnosti a schopnosti rozvíjet sebe sama. Schůzky v klubovně u Dělnického 

domu byly vyplněny zajímavým a pestrým programem např. sport a hry, trénování skautských 

dovedností (uzlování, šifrování, vázané stavby), rukodělné činnosti apod. Pozadu nezůstávají 

ani další vědomosti jako je znalost státní hymny, základů české historie a samozřejmě znalosti 

přírody. Není zapomínáno ani na využívání moderních technologií, jako je práce s počítači, 

focení digitálním fotoaparátem nebo orientace dle GPS navigace.  

 

14. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

 

Sportovní klub Házená Polanka v tomto roce rozvíjel svoji sportovní činnost v místní 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. prosinci bylo v klubu registrováno 

187 členů, z toho 124 do 21 let. Činnost řídil sedmičlenný výbor. Předsedou byl Jaromír 

Friedel a místopředsedou Petr Foltýn. Sportovní přípravu vedlo 13 trenérů a zápasy řídilo osm 

rozhodčích, z toho tři v nejvyšších soutěžích v ČR. Tréninky probíhaly třikrát týdně 

(dorostenci pětkrát týdně). Mládežnická družstva se zúčastnila dvou přípravných kempů, a to 

ve sportovní hale (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 20. místě. Družstvo mladších žáků se 

zúčastnilo Česko-Slovensko-Polské ligy a skončilo na 5. místě. 

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 25. 

ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka CUP, kterému předcházelo 

každoroční finále ostravské školní ligy v miniházené. Tohoto turnaje se zúčastnilo 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 byl turnaj v neděli zakončen 

finálovými zápasy. V areálu Dělnického domu se hrálo na dvou hřištích. Celkově se odehrálo 

cca 200 zápasů a této akce se zúčastnilo na 900 účastníků. Do pořadatelské činnosti se 

zapojilo přes 50 pořadatelů.  

Všechna mládežnická družstva se v tomto roce zúčastnila několika přípravných turnajů, 

například Praga CUPu, turnajů v Pezinku, Rožnově a Zlíně. V rámci společenské činnosti 

házenkáři uspořádali tradiční únorové „Pochování basy“. 

 

Volejbalový klub v Polance v sezóně 2019 přihlásil do krajských soutěží družstva juniorek, 

kadetek, starších žaček a žen A. Družstva žen B a družstva mužů tradičně soutěžila 

v městském přeboru, kdy se poprvé podařilo ženám tuto soutěž vyhrát. Mladší žačky, stejně 

tak jako volejbaloví začátečnici z přípravky, si zahráli „barevný volejbal“ trojic a dvojic, který 

je rozdělen dle věku a volejbalových schopností hráčů. 

Během roku uspořádal oddíl několik turnajů, mezi nimiž byl Turnaj generací a Rodinný turnaj 

tříčlenných družstev. Ty se odehrály v letních měsících na venkovních tartanových i 

beachových kurtech v areálu Dělnického domu. 

Aby volejbalisti nepodcenili přípravu na novou sezónu, zúčastnila se přípravka, žačky a 

kadetky, letního soustředění v areálu Setina a juniorky s ženami A na Dolní Bečvě. Z těch 

kulturních akcí je potřeba zmínit, že i v tomto roce se opět neuskutečnil tradiční volejbalový 

ples. 

V zimě, na samém závěru roku, se v dopoledních hodinách ve sportovní hale konal již 12. 

ročník Mikulášského turnaje žaček, kde klub hostil 6 družstev a současně i Mikulášský turnaj 
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trojic, kterého se zúčastnilo 9 družstev. V odpoledních hodinách se 5 družstev, ve složení 

současných i bývalých hráčů, „popralo“ o výhru  ve Vánočním turnaji. 

Současné vedení klubu pracovalo ve stejném složení jako v minulých létech 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 klubu ve spolupráci 

s trenéry, se kterými se scházelo každé pondělí v měsíci ve sportovní hale. Současná členská 

základna volejbalového oddílu je 147 členů, z toho je 76 členů dospělých a 71 členů tvoří 

mládež do 18 let. 

 

Spolek Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) měl v roce 2019  34 členů. Jednou týdně pod 

vedením cvičitelky Ludmily Ulmanové, případně Bohuslavy Sojkové, cvičil ve velkém sále 

Dělnického domu. Scházelo se zde průměrně 24 členů. V tomto roce nadále vykonávala 

funkci předsedkyně Mgr. Renata Mutinová, dalšími členkami výboru byly Ing. Ivana 

Olšáková a Marie Ralevská. 

Kromě pravidelných cvičení se členové, případně i jejich rodinní příslušníci, zúčastňovali 

dalších společenských a sportovních akcí. Tradičního turnaje v bowlingu v Porubě se v únoru 

zúčastnilo 19 členů. V březnu se konala valná hromada spolku za účasti 32 členů.  

V nádherném slunečném počasí se 18 členů vydalo na Pochod krajem sněženek, který 

organizoval Sokol Polanka. Krásného počasí využilo 10 členek k velikonoční vycházce 

k Boříkovi, pak podél řeky Odry a Opavy až do Třebovického mlýna. I první máj prožilo 12 

členů na vycházce. Dojeli až do Hrabyně a pěšky došli k památníku osvobození a dále kolem 

rehabilitačního ústavu do Zátiší a tramvají zpět domů.  

Tradiční akci Smažení vaječiny nepřálo počasí, kdy od rána nepřetržitě pršelo. Přesto se 24 

členů sešlo už tradičně na zahradě u bývalého Klapuchova mlýna a vaječinu z 61 vajec 

usmažili tentokrát ve vnitřních prostorách. O prázdninách se necvičilo, ale jednou týdně se 

průměrně 20 členů scházelo před Dělnickým domem, odkud se vyjíždělo na různé trasy jako 

např. na Verdun, do Pizzerie, byli U Matěje ve Staré Bělé, v Jistebníku, a když jim bylo velké 

horko, zůstali v hospůdce u Dělnického domu, kdy někteří členové tam dojeli na kole a 

někteří autobusem. V srpnu se 9 členek rozjelo do Beskyd do Kunčic pod Ondřejníkem a dále 

pěšky na Maralák. 

Členové DTJ se zúčastňovali i akcí, které organizovaly jiné spolky. Červený kříž zajistil dva 

týdenní relaxační pobyty v Beskydách. V hotelu Čarták byly čtyři členky a v hotelu Mesit 

osm členek.        

Jako každoročně spolek zorganizoval a absolvoval i s rodinnými příslušníky jednodenní 

autobusový zájezd, kdy navštívili expozici tkalcovství a provoz výrobny hedvábných tkanin 

v Hedvě v Rýmařově, prohlédli si zámek v Bruntále a zajeli se podívat do přístaviště nové 

elektrolodi na přehradě Slezská Harta v Leskovci nad Moravicí. 

Tradičně v listopadu se 18 členů DTJ vydalo pěšky nebo vlakem k rybníku Bezruč do 

Jistebníku. V prosinci se 9 členek jelo podívat do Brna na adventní trhy a 6 cvičenek na 

adventní trhy zamířilo do zámku Linhartovy. Celkem 31 členů se zúčastnilo 11. prosince 

výroční schůze spolku DTJ v Dělnickém domě spojenou s předvánočním občerstvením, které 

si členové přinesli z domova. Kalendářní rok byl zakončen již tradičním předsilvestrovským 

pochodem 30 lidí a tentokrát byla cílem restaurace U Slunce ve Svinově. Silvestrovského 

posezení v hospůdce u Cibulky se zúčastnilo 19 lidí. 

Tento spolek se prezentoval i na Dni obce 14. září svými fotografiemi na výstavní tabuli 

v sále v Dělnického domu. Návštěvníci této výstavy si tak mohli prohlédnout i novou 

fotodokumentaci z našich akcí. 

 

Po sletovém roce 2018 patřil rok 2019 pro Tělocvičnou jednotu Sokol v Polance k těm 

„běžným“ cvičebním a kulturním. Více o celoroční činnosti této jednoty nám podala paní 
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jednatelka Jana Honová: „Vzhledem k tomu, jaké máme v Polance zastoupení oddílů jsme 

v roce 2018 sletové skladby nenacvičovali, takže druhá půlka školního roku 2018/2019 

pokračovala v započatém rytmu. 

Rozvrh cvičení na sokolovně zůstal téměř beze změn. V pondělí odpoledne bylo zdravotní 

cvičení Věrné gardy pro cca 8 členek, pondělí v podvečer dvouhodinovka stolního tenisu pro 

rekreační ping pongáře. Úterý patří soutěžím Městského přeboru ve stolním tenisu, kde máme 

registrováno našich 6 mužů. V pondělí, úterý a ve středu je dolní sál sokolovny pronajat 

nečlenům a probíhají zde lekce fitnes pro ženy. Ve čtvrtek odpoledne ovládne sokolovnu 

tanec, kde odpoledne tancují naše mladá děvčata pod vedením Patricka Ulmana a po lekcích 

mladých sokolek nastupují ženy na hodinu DANCE F!T. V pátek je v areálu opravdu živo. Od 

15.00 nastupuje skupinka mladých tenistek, v 17.00 nastupují stolní tenisté a za příznivého 

počasí venku na asfaltovém hřišti trénují florbalisté. V zimních měsících bohužel naše vlastní 

prostory pro všechny děti, které mají zájem o florbal nepostačují, a tak musíme na pondělní a 

páteční tréninky platit nájem ve školní tělocvičně. 

Kulturní rok začal v pátek 25. ledna a to již sedmým Sousedským plesem. Hlavním 

organizátorem byl Jiří Šlachta, který spolu se svou manželkou připravil tradičně velmi 

kvalitní program. První jarní sobotu dne 23. března proběhlo oblíbené Putování krajem 

sněženek a symbolické startovné 15 Kč zaplatilo 113 účastníků. Ti pak byli vybaveni mapkou 

s trasou pochodu. Mapka obsahovala také pozvánku na představení ochotnického Divadla pod 

lípou, které jsme pozvali do kina Retrostar, aby nám sehráli autorskou hru Randění po třicítce. 

Březen je také ve znamení každoroční valné hromady a tentokrát se jednalo o volební VH 

konanou 28.3. Všichni přítomní členové TJ Sokol Polanka zvolili nový výbor spolku ve 

složení: starostka Simona Kozárová, místostarosta Jiří Buroň a jednatelka Jana Honová. 

Koncem dubna patří areál sokola již více než 12 let veliké akci pro celé rodiny, a to Pálení 

čarodějnic. Opět bylo hodně veselí a soutěží pro děti. Škoda jen že trochu zapršelo, takže 

v návštěvnosti se jednalo o průměrný rok (kolem 400 účastníků včetně účinkujících). Na této 

akci vystoupili malí hasiči z Klimkovic, naše mladé tanečnice, přijeli i místní hasiči s tradiční 

pěnou. V pátek 24. května proběhla Sousedská vaječina. Je to akce konaná hlavně pro školní 

děti, ve spolupráci s Klubem rodičů a za pomoci hochů z Hokejového klubu Polanka. Na akci 

byla opět „živá“ hudba a večer se promítal na stěnu sokolovny strašidelný film Jumanji. 

V červnu proběhl rodinný florbalový turnaj Polanská hůl, který uzavřel florbalovou sezónu 

2018/2019, ve které trénovalo a soutěžilo celkem 62 našich členů pod vedením velmi 

oddaného trenéra, kouče, poradce, taxikáře a organizátora Hynka Kozuba. Naše oddíly 

mladších i starších žáků, dorostenců i mužů se utkávaly v soutěži Podbeskydská liga. 

Nejmladší žáci bojují ve své kategorii se soupeři až o dva roky staršími, takže se zatím „drží 

při zemi“. Naši muži jsou osmí z osmnácti  zúčastněných  týmů, což bylo na amatéry 

super! Do nové sezóny 2019/2020 pak 16 juniorů vstoupilo jako registrovaní hráči Českého 

florbalového svazu do juniorské 3. ligy. Nejlepším hráčem byl kapitán Jan Matoušek. Tři 

junioři složili rozhodcovské zkoušky a byli delegováni na turnaje mladších žáků. 

V průběhu prázdnin bylo díky dotacím možno provést opravu plotu za sokolovnou, tak aby 

vyhovoval požadavkům sousedů na zachování soukromí na jejich zahradě. Dotační tituly nám 

také umožnily zajistit nové dresy pro florbalisty, zaplatit zvyšující se nájmy za tělocvičnu, 

koupit nové úsporné a kvalitní osvětlení horní tělocvičny. Poděkování tak patří našim stolním 

tenistům, kteří zajistili jejich instalaci. Finanční podporu na činnost spolku nám poskytly 

instituce: městský obvod v Polance, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, statutární 

město Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

V září jsme přivítali 8 nových dětí do „kroužku“ stolního tenisu, který vedou Martin Kotásek 

a Jana Kuňáková. Zatím se jedná o kroužek, protože se bohužel nedaří zajistit 

kvalifikovaného trenéra. Ze stejného důvodu v roce 2019 neproběhl tradiční turnaj Starostova 

pálka. Nicméně si naši členové uspořádali alespoň pro sebe Vánoční turnaj ve stolním tenisu. 
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Na podzim jsme pozvali ještě dvakrát ochotnická divadla do místního kina. Dne 26. 9. přijel 

DIVOCH (Divadlo Vřesinských ochotníků) s politickou satirou ZASeTiTupitelé a dne  

7. listopadu jsme v nabitém sále shlédli Neprodejné manžely Divadla Devítka. V roce 2019 (s 

výjimkou prázdnin) pokračoval také „projekt Salon uViery“ a jednou měsíčně probíhaly 

besedy s hosty na různá témata.  

V tomto roce tak u nás v sokole sportovalo celkem 172 členů, z toho 29 seniorů (nad 60 let), 

45 dospělých (nad 18 let), 98 dětí do 18 let. Mezi nejaktivnější členy vedle Hynka Kozuba 

patří Jirka Stecker a za věrnou gardu paní Ludmila Dluhošová. V průběhu roku mnoho úprav 

a drobných oprav na budově i v areálu provedl David Svoboda. Veškeré dění v Sokole je pod 

patronátem dlouhodobé náčelnice Mirky Tomáškové“, sdělila na závěr paní jednatelka 

polanského Sokola. 

 

Mezi sportovní kluby v Polance patří i tým hokejového klubu HC Polanka, který však i po 

opakované urgenci nedodal potřebné podklady pro letošní zápis do Polanské kroniky. 

 

Sportovní hala v Polance byla využívána průběžně po celý rok 2019 i mimo část 

prázdninového období, kdy probíhala běžná údržba budovy a jejího vybavení. Halu využívala 

hlavně základní škola k výuce tělesné výchovy a při organizování sportovních akcí (901 

hodin). Odpolední, večerní a víkendové hodiny byly přednostně poskytnuty sportovním 

organizacím, které mají sídlo v našem městském obvodu a které zajišťují výkonnostní sport 

jako např. SK Házená Polanka z.s., VK Polanka z.s. a FK SK Polanka z.s. (1 551 hodin). 

Zbývající volné hodiny pak využívali ostatní zájemci (387 hodin). Hodinová sazba za 

pronájem činila pro Polanské sportovní organizace 400,- Kč/hod a pro ostatní 650,- Kč/hod. 

Z významnějších akcí se zde konal například mezinárodní turnaj v házené mládeže Polanka 

CUP, házenkářské campy talentované mládeže, Mikulášský turnaj mládeže ve volejbalu, 

Vánoční volejbalový turnaj dospěláků, Vesnické sportovní hry v disciplínách malá kopaná a 

volejbal. 

Sportovní hala byla využívána i organizacemi z blízkého okolí jako například Sdružením 

amatérských volejbalistů Ostrava, Městským volejbalovým svazem v Ostravě, házenkářskými 

družstvy Klimkovic, TJ Sokol Poruba a TJ Sokol Ostrava. 

 

Dělnický dům sloužil široké veřejnosti ke kulturnímu, společenskému i sportovnímu vyžití 

k čemuž sloužil 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 (1 004 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, 

možnosti poskytnutí občerstvení při větších venkovních akcích. Byl zde pořádán tradiční 

turnaj v mariáši a budova šaten také slouží pro celoroční schůzky místní organizace Skautů. 

Objekt šaten je dosti často pronajímán k uspořádání rodinných oslav a sportovních turnajů      

(379 provozních hodin). 

V průběhu roku byl areál využíván i k celodenním akcím jako např. 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, Den obce, 

zázemí pro akci Charitativní běh, stavění máje, soutěže v hasičských disciplinách, rozsvícení 

vánočního stromu s doprovodným programem apod. 
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V samotné budově Dělnického domu veřejnost využívá velký sál s pódiem, který je  

vybavený kvalitním ozvučením, malý sál, jídelnu s vybavenou kuchyní, vinárnu a 

samozřejmě široké zázemí se sociálním zařízením včetně sprch a šaten. 

V roce 2019 se uskutečnily v Dělnickém domě mimo jiné tyto akce (386 společenských 

hodin): vánoční jarmark pořádaný spolkem zahrádkářů, 10 společenských plesů, firemní 

školení a večírky, slavnostní a smuteční hostiny, školní srazy, svatby, semináře, školení a 

porady zaměstnanců ZUŠ, volby do Evropského parlamentu a školení volebních komisí, 

tradiční Den obce, setkání vedení obce s jubilanty, firemní vánoční večírky a módní 

přehlídka.  

Možnost bezplatného pronájmu pro svou schůzovní činnost 1 x ročně využily tři místní 

spolky. Pro sportovní aktivity je budova Dělnické domu v největší míře využívána ke hře 

badmintonu, dále stolního tenisu, pravidelného cvičení spolku DTJ, jógy a cvičení na 

trampolínkách (915 sportovních hodin). Ceny za pronájem se v letošním roce nezměnily. 

 

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 190 členů. Činnost spolku řídí předseda Bc. Radovan Řehulka, 

místopředseda Bc. Jakub Kaluža a členové: Ing. Lenka Kristofory, Ing. Filip Kristofory, 

Kateřina Komárková, Bc. Leona Kalužová a Mgr. Antonín Kvak. 

Výkladní skříní každého klubu by mělo být mužstvo mužů. To postoupilo v tomto roce z 

krajského přeboru do divize skupiny F. V aktuální sezóně 2019/2020 se po podzimu nachází 

mužstvo mužů na 13. místě s 8 body. Družstvo „B“ mužů pracuje pod taktovkou trenéra 

Filipa Kristoforyho a hraje městský přebor, kde se mužstvo po podzimu nachází na 2. místě a 

v jarní části bude usilovat o postup do 1.B třídy. 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 Pavla Moravce, který v klubu působil před 

několika lety. 

Mladší a starší žáky hrající krajský přebor pak trénují Ing. Filip Kristofory a Pavel Stehlík. 

Mužstvo starší přípravky připravují trenéři Jakub Kaluža a Pavel Renner. O mladší přípravku 

se starají Jakub Kaluža a Pavel Moravec. Nejmladší polanský „potěr“, tým předpřípravky, pak 

má na starosti Radek Palička a Dušan Soudek. 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 270 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. Tento rok fotbalisté 

opět podali žádost na finanční dotaci z obecního úřadu na rekonstrukci svého areálu.  

 

15. ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Zdravotnická péče je v Polance soustředěná několik let jen do jednoho místa, a to do budovy 

bývalých učitelských bytů na ul. 1. května. Jsou to ordinace praktických lékařů MUDr. Kláry 

Höferové a MUDr. Marty Pískovské a dále ordinace dětské lékařky MUDr. Sylvy Klegové. 

Ordinační hodiny u obou praktických lékařů a dětské lékařky byly zajišťovány pravidelně 

během celého týdne.   

Od roku 2008 byla v naší obci poskytována možnost léčby neplodnosti v rámci 

specializovaného pracoviště Fertimed. Toto centrum, které bylo provozováno v Lázeňském 

domě vedle prodejny Atlas, dále poskytovalo i gynekologickou ambulanci,  gynekologicko-
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porodnickou péči, specializovaná vyšetření genetická (i v těhotenství) a malé operativní 

gynekologické výkony. Tyto činnosti byly ale provozovány v roce 2019 naposled, neboť 

v průběhu prosince se toto pracoviště přestěhovalo do Olomouce i s veškerým zdravotnickým 

vybavením.  

Ve stejné budově zůstala v provozu jen 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 je možno v rámci dané provozní doby. Pro občany Polanky lékárna 

zajišťovala od letošního roku bezplatný rozvoz inkontinečních pomůcek. Lékárnicí je čtvrtým 

rokem Mgr. Ivana Figalová z Polanky. 

Zubní lékař v naši obci stále chybí už od roku 2013, 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 

provozuje svoji ordinaci 3x za týden v Družstvu vlastníků.  

Očkování psů proti vzteklině bylo v Polance zajišťováno na třech místech v sobotu 7. září za 

cenu 100,- Kč. 

                                   

16. SOCIÁLNÍ PÉČE, OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI    

 

Na úseku sociálních věcí na Úřadě městského obvodu v Polance nad Odrou nedošlo v tomto 

roce k žádné  personální změně. Sociální pracovnicí je stále paní Hana Šimůnková. V sociální 

oblasti má 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.  

Sociální pracovnicí je  také ustanovován zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a 

provádění kontroly těchto zvláštních příjemců co se týče hospodaření s těmito dávkami. 

V roce 2019 byl nově 5 občanům ustanoven zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění.  

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 2019 bylo řešeno celkem 44 

oznámení o přestupku. V největší míře byly řešeny přestupky proti občanskému soužití, 

celkem 24, proti veřejnému pořádku 7 a dále to byly přestupky proti majetku v počtu 7. 

V tomto roce byly také řešeny 4 přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Rovněž 

15 přestupků bylo řešeno s mladistvými umístěnými ve Výchovném ústavu na Janové. 

 

17. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 

   

V životě římskokatolické farnosti rok 2019 při kostele sv. Anny v Polance uplynul opět 

velice rychle. Mezi významné akce tohoto roku patří zahájení venkovní opravy jižního pláště 

lodi kostela a oken, které byly kompletně rozebrány a znovu seskládané vitrážisty, opraveny 

byly i příslušné kamenné sloupky s kružnicemi oken. Takto byly opraveny tři okna. Oprava 

omítek a jejich barva byla opět laděná do světle béžových barev. Z velké části byla oprava 

uhrazena z dotací městského obvodu v Polance, ze statutárního města Ostravy a 

z Ministerstva  kultury, dále z příspěvků farníků na opravu kostela a z darů anonymních 

dárců. Bylo provedeno i odvodnění kostela nákladem devadesáti tisíc korun. Na podzim roku 
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2019 byly restaurovány v interiéru kostela dvě sochy na čelních sloupech, a to socha Panny 

Marie Lurdské a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které byly opraveny nákladem 60.000.- Kč, a 

to díky finančním darům farníků.  

V roce 2019 byl počet návštěvníků nedělních bohoslužeb stabilizovaný (při sčítání účastníků 

nedělních bohoslužeb byl průměrný počet 156 osob). Farnost je živoucím společenstvím 

všech věkových skupin, které se schází při různých příležitostech jako je smažení vaječiny na 

farské zahradě, odpolední setkání ve stanu, který zakoupila a postavila místní jednota Orla. K 

dalším významným akcím uplynulého roku lze připočíst i lednový varhanní koncert Lidové 

konzervatoře a Múzické školy Ostrava a dále květnovou ,,Noc kostelů“. Během roku bylo 

v kostele 6 pohřbů a 4 křty. Svatba v kostele v tomto roce nebyla žádná. 

Ve farnosti stále působí malá scholička a schola pod vedením manželů Jančalkových.  

Členové zrušeného kostelního sboru se však scházejí i nadále na pravidelných zkouškách a 

vystupují při bohoslužbách jen výjimečně. Vytváří tak živé společenství seniorů ve farnosti. 

Jejich příprava je již vzhledem k věku náročnější a zdlouhavější.  

O bezprostřední okolí kostela a fary i nadále pečuje skupinka mužů pod vedením pana Jana 

Prokopa, kteří se v případě potřeby scházejí i několikrát v týdnu. Při těchto pracích (hrabaní 

listí a úklidu 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 paní Marie Krejčí. Duchovním správcem je i v roce 2019 P. Mgr. 

Zdeněk Pluhař. 

 

V Polance v kostele náboženské obce Církve československé husitské se konají bohoslužby, 

obřady, biblické hodiny, přípravy ke svátostem, koncerty, přednášky a další neformální 

setkání. I v tomto roce byl varhaníkem Ing. Pavel Král. 

Dne 19. března byla v Praze slavnostně uvedena nová publikace o sborech Církve 

československé husitské „Sbory CČSH – architektonické dědictví našich regionů“, ve které 

měl své místo i Husův sbor v Polance. Do hodnotné a reprezentativní publikace mohli zájemci 

po předchozí domluvě nahlédnout v kanceláři Husova sboru.  

Na „Noc kostelů“, 24. května, byl Husův sbor otevřen zájemcům od 18 do 22 hodin. Nejprve 

se od 18 hodin konal koncert, na kterém účinkovali  Pavel Král – varhany, Tamara Urbánková 

- zpěv, Božena Turoňová - flétna, Ivana  Neuwirtová – akordeon a Tomáš Petráš - saxofon. 

Následovala přednáška církevního historika PhDr. Martina Jindry na téma: „Církev zrazovaná 

a zraňovaná“ o postavení církve za okupace a 2. sv. války. Příchozí měli možnost prohlédnout 

si kostel a získat základní informace z historie i současnosti Husova sboru. 

Na Hod Boží svatodušní, 9. června odpoledne, se věřící z Polanky a Svinova sešli v areálu 

místního Sokola při tradičním smažení vaječiny k neformálnímu setkání v přátelském duchu. 

Církev se spolu s ostatními organizacemi z Polanky prezentovala 15. září na Dni obce 

panelem připomínajícím její minulé i současné aktivity. Na základní škole začala po letech 

nezájmu ve školním roce 2019/2020 výuka náboženství formou zájmového kroužku. 

V sobotu 2. listopadu od 15 hodin se sešli věřící církve československé husitské s římskými 

katolíky a všemi zájemci u kříže na místním  hřbitově, aby se společně pomodlili za věrné 

zesnulé. V sobotu 7. prosince byla provedena spolu s místními hasiči malá brigáda při ořezu a 

zkrácení přerostlých tújí před Husovým sborem. Ve druhou adventní neděli 8. prosince se 

v kostele konal koncert Pěveckého sboru gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Před 

vánočními svátky, ve čtvrtek 18. 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 kalendářního 

roku 2019 proběhla v neděli 29. prosince.  
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18. POLICIE A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

 

V rámci působnosti Městské policie Ostrava je Polanka rozdělena na čtyři okrsky, kdy 

v každém z nich působí přidělený strážník-okrskář, který je s problematikou daného okrsku 

dobře seznámen a může tak snáze řešit konkrétní problémy. Mezi ty nejčastější patří 

narušování veřejného pořádku, sousedské problémy, porušování obecně závazných vyhlášek 

(např. pálení rostlinného a jiného odpadu), či cyklistů, 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, tak v celém městě Ostrava.  

Mezi vedoucími zaměstnanci Městské policie Ostrava a představiteli obce probíhájí 

pravidelné komunikace. Účelem je zlepšení kvality práce, operativní řešení požadavků ze 

strany vedení Polanky a určování priorit pro zajištění bezpečnosti a pořádku. Počet událostí, 

které městská policie řešila v Polance v tomto roce, byl ve srovnání s jinými částmi města 

Ostravy minimální.  

Zde je několik případů z roku 2019, u kterých strážníci městské policie v Polance zasahovali: 

 

Městská policie Ostrava zintenzivnila kontrolu osob bez přístřeší 

Kontrolou osob bez domova se strážníci Městské policie Ostrava zabývají každý den. 

Během zimních měsíců v souvislosti s nízkými teplotami jsou však kontroly intenzivnější. 

Probíhá častější monitorování míst, kde se nacházejí tyto ohroženější skupiny osob. Hlídky 

pravidelně prochází např. prostory opuštěných budov, místa pod mostními konstrukcemi či 

odlehlé prostory lesoparků. Díky místní znalosti strážníků lze konkrétní osoby lépe vyhledat a 

zkontaktovat. Součástí je pak také poskytnutí informací a kontaktů na sociální instituce, 

jejichž služby mohou v případě potřeby využít. Hlavním problémem, kdy je těmto lidem 

dočasné přístřeší odepřeno, je alkohol. 

 

Byl nalezen podchlazený a jen v pyžamu 

Starší muž volající o pomoc na sebe upozornil dne 25. ledna v noci v Polance. Strážníci na 

místě zjistili dezorientovaného a silně podchlazeného muže, který byl oblečen pouze 

v pyžamu. Na místo byli hlídkou přivoláni zdravotníci, kteří si seniora převzali k dalšímu 

ošetření. 

 

Následky silného větru pomáhali v Ostravě odstraňovat i strážníci 

O víkendu 8. – 11. března zažili obyvatelé Ostravy silný vítr, který vyvrcholil v noci z neděle 

na pondělí. Povětrnostní podmínky zaměstnaly také strážníky Městské policie Ostrava, kteří 

se na mnoha místech Ostravy podíleli na odstraňování následků.  

První případy začaly hlídky řešit již v pátek dopoledne. Jednalo se např. o odlomené větve, 

které ohrožovaly chodce a ostatní účastníky silničního provozu. Některé tyto překážky 

odstranili samotní strážníci, k jiným byli voláni hasiči. Při některých zásazích hasičů 

asistovali i strážníci, třeba tím, že usměrňovali provoz na pozemní komunikaci. 

 

Dezorientovaný muž pobíhal po vozovce  

Dne 28. dubna spatřila hlídka při výkonu služby v Polance dezorientovaného muže, který se 

ve večerních hodinách pohyboval po pozemní komunikaci, kdy ohrožoval bezpečnost svou i 

kolemjedoucích vozidel. Z tohoto důvodu bylo na místo přivoláno sanitní vozidlo, kdy 

zdravotníci rozhodli o převozu pětačtyřicetiletého muže k dalšímu vyšetření. Při převozu 

strážníci zajišťovali bezpečnost zdravotnickému personálu. 
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Vloupal se na pozemek babičky a rozbil ji okno 

Na problémového syna zavolal hlídku městské policie 9. července muž z Polanky.  

Oznamovatel strážníkům sdělil, že na matčin pozemek bez povolení vnikl jeho syn, který je 

zároveň vnukem majitelky pozemku. Vzhledem ke sporům, které v rodině panují, má jeho syn 

vysloveně zakázáno tady chodit, což nejenže porušil, ale navíc rozbil jedno z oken domu. Pro 

podezření ze spáchání trestného činu byla celá událost spolu s dvacetiletým podezřelým 

předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

 

Týrání ze strany manžela se již rozhodla řešit 

Dne 11. července vyjížděla hlídka městské policie večer do Polanky, kde došlo 

k manželskému sporu. Ten dle slov oznamovatelky vyvrcholil až ve fyzický útok ze strany 

jejího manžela. Strážníkům žena na místě sdělila: „Chytil mě pod krkem a vyhrožoval mi 

újmou na zdraví. Psychicky mě týrá už delší dobu, proto jsem se rozhodla vás zavolat.“ Celou 

událost i s 66letým mužem si k dalšímu šetření převzala Policie ČR. 

 

Ležící muž u autobusové zastávky 

Dne 6. srpna se v Polance nacházel ležící muž, kdy oznamovatel z obavy o jeho zdraví 

přivolal na místo hlídku městské policie. Strážníci na místě spatřili ležícího 40letého muže 

bez přístřeší. Muž nebyl viditelně zraněn. Strážníci ho poučili o možnosti využít pobyt 

v domech se zvláštním režimem, kdy muž porozuměl a místo opustil. 

 

19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Kvalita ovzduší v Ostravě a samozřejmě i v Polance je silně ovlivňována mnoha faktory. 

K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy 

a lokální topeniště v rodinných domcích. 

Na kvalitě ovzduší v Ostravě se významně podílí také dálkový přenos znečišťujících látek 

(zejména z lokálních topenišť a průmyslu) z příhraniční oblasti Polska, a to zvláště v zimním 

období. Imisní koncentrace na Ostravsku jsou významně ovlivňovány častým výskytem 

inverzí a zhoršenými rozptylovými podmínkami, což souvisí s meteorologickými faktory a 

geografickým umístěním Ostravy. Dopady znečištění ovzduší jsou vážným problémem a 

ovlivňují zdraví obyvatel. Proto Ostrava činí veškeré možné kroky ke zlepšení stavu životního 

prostředí a životní úrovně ve městě. K tomu je nutná spolupráce všech průmyslových podniků 

a institucí včetně samotných občanů, kteří mohou přispět k tomuto zlepšení.  

Město Ostrava dlouhodobě činí pro zlepšení stavu životního prostředí množství aktivit a 

opatření (např. ekologizace a modernizace prostředků městské hromadné dopravy, vozového 

parku organizací zřizovaných městem, výstavba parkovacích ploch a domů, dopravní projekty 

zajištující lepší plynulost a průjezdnost vozidel, podpora cyklodopravy ve městě, výsadba a 

péče o zeleň, výrazné čistění komunikací, příspěvek pro občany k výměně zastaralých kotlů a 

poskytování bezúročných zápůjček, energetické úspory na budovách města, úpravy veřejného 

prostranství, osvětová činnost apod.), což znamená nemalé výdaje z rozpočtu města.  

Dále město Ostrava každoročně poskytuje školským zařízením dotace a příspěvky na 

ozdravné pobyty dětí z Fondu, který byl pro tento účel zřízen už v roce 2010. Město do něho 

vkládá 22 mil. Kč ročně, z malé části přispívají také průmyslové podniky. 

Stejně jako v minulém roce, tak i v tomto roce pokračovala akce na „kotlíkové“ dotace, které 

umožnily vlastníkům rodinných domků, za předem stanovených podmínek, vyměnit starý 

kotel na tuhá paliva za nový ekologičtější. Zřejmě tyto dotace se uskutečnily naposled a tak 

všichni žadatelé v Moravskoslezském kraji si mohli podávat své žádosti o dotaci na výměnu 

kotle od května 2019. Výše dotace se pohybovala od druhu pořízeného kotle, a to do výše až 

120 000,- Kč navýšenou o bonusy příspěvků z krajského úřadu ve výši 7 500,- Kč, příspěvek 
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státu ve výši 7 500,- Kč, příspěvek z magistrátu v Ostravě ve výši 10 000,- Kč a dar od úřadu 

v Polance ve výši 10 000,- Kč. Celková výše bonusů tedy činila 35 000,- Kč.  

Občané tak měli mít na paměti, že od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy 

zcela zakázán!  Pokud by je někdo provozoval i nadále, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.

  

Dle každoročních průzkumů obyvatel roste spokojenost s odpadovým systémem v Ostravě. 

V tomto roce občané Ostravy vyprodukovali celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř 

polovinu tvořil směsný odpad, okolo 17 % separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14 % 

zeleň a 12,6 % objemný odpad. Jeden občan Ostravy vloni v průměru vyprodukoval 378 

kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo surovin použitelných pro další 

zpracování. Odpad tak třídilo zhruba 80 % domácností.  

Mnohem intenzivněji byly také využívány sběrné dvory v různých částech Ostravy a rovněž 

byly v Polance využívány velkoobjemové kontejnery, přistavované 2x za rok na 10 

stanovištích. Rovněž jedlé tuky a oleje se sbírají ve všech sběrných dvorech. V tomto roce 

občané Ostravy odevzdali do sběrných dvorů 6 777 litrů oleje, což je oproti roku 2018 víc o 

4,5 tisíce litrů. Jde o jasný signál, že na kvalitu životního prostředí svého města dbá stále více 

občanů Ostravy. Tyto nashromážděné jedlé oleje a tuky se pak následně využívaly při výrobě 

biopaliv.  
Sběrné dvory v Ostravě už nejsou místy zpětného odběru pneumatik, neboť bylo rozhodnuto, 

že město už nebude na odběr pneumatik doplácet, a proto od července se zavedlo zpoplatnění 

příjmu veškerých pneumatik ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava. Přirozeným místem 

sběru pneumatik je místo jejich prodeje, tedy pneuservis nebo autoservis, kde je pak majitel 

může nechat bezplatně, neboť za likvidaci pneumatik platí kupující už v rámci jejich 

pořizovací ceny.  

Odpadová společnost OZO Ostrava v tomto roce opět vyšla vstříc svým klientům. Tentokrát 

šlo o e-shop na firemních webových stránkách, jehož prostřednictvím si mohli zájemci 

objednat vybrané komerční služby (přistavení velkoobjemového kontejneru, vývoz žumpy či 

septiku, nákup většího množství kompostu nebo zeminového substrátu, a to včetně dopravy, 

anebo odvoz objemného odpadu z domácnosti). K většímu komfortu a pohodlí 

objednávajících přispívalo i placení kartou. 

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. 
 

20. POČASÍ 

 

První leden byl v Polance, stejně jako v minulých létech, bez sněhu. Přes den občas vysvitlo 

slunce a teplota byla dokonce +4 °C. První sněhová pokrývka napadla až 2. ledna, kdy se přes 

den ochladilo na +2 °C a začal padat mokrý sníh, který se ale neudržel a ještě do večera 

roztál. Výraznější ochlazení přišlo už 3. ledna, kdy se odpoledne ochladilo na -3 °C a začal 

padat sníh do výšky 4 cm. V noci se mráz udržel a ráno připadaly další 3 cm nového sněhu. 

Obdobné počasí trvalo do 12. ledna, kdy většinou před den padal mokrý sníh a v noci klesaly 

teploty k -12 °C. Až 13.ledna přišla velká obleva a oteplení přes den na +5 °C. Sníh rychle 

roztál, neboť i noční teploty byly kolem 0 °C. Celý týden obleva trvala a přes den byly teploty 

až +12 °C. V noci 18. ledna bylo v Polance -7 °C a na Šumavě bylo naměřeno -31,3 °C. I po 

další noci byly teploty pod bodem mrazu, ale přes den se pohybovaly kolem nuly. Dne 27. 

ledna vysvitlo po dlouhé době sluníčko a přes den bylo +6 °C. Druhý den od rána začalo hustě 

sněžit a napadlo 7 cm mokrého sněhu. Poslední lednový den bylo opět teplo +6 °C. V lednu 

byl v našem kraji nejteplejší 17. leden a nejchladnějším dnem byl 22. leden. Nejvíce sněhu 
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napadlo v lednu na Lysé hoře (183 cm). Průměrná měsíční teplota vzduchu v Ostravě byla 

v lednu -1,2 °C. 

 

Na Hromnice 2. února bylo u nás nezvykle teplé počasí. V Porubě bylo naměřeno +14,5 °C. 

Přes den sice foukal silnější vítr, který ale nepřinesl žádné škody. Tento den se zapsal do 

historie jako nejteplejší za celou dobu měření počasí. Následující den po celý den až do 

večera vytrvale pršelo, v noci začalo sněžit a do rána napadalo cca 10 cm mokrého sněhu. Ten 

ale postupně tál neboť teplota přes den byla +5 °C. Následující noc na 5. února se u nás 

ochladilo na -6 °C a na Šumavské Kvildě byla naměřená nejnižší teplota v historii měření pro 

tento den a to -33,3 °C. Následující noci byly mrazivé kolem -5 C, přes den se většinou 

oteplilo. Větší teplota +11 °C byla naměřena u nás 10. února. Teplé počasí pokračovalo, 

sněhová pokrývka nebyla žádná, a tak se 13. února objevily v zahradách první sněženky. 

Krásné slunečné počasí bylo i v následující dny, kdy v ČR padaly teplotní rekordy. Dne 16. 

února bylo nejtepleji V ČR na Karvinsku a to +17 °C a následující den padl další rekord na 

Berounsku, kdy teploměr ukázal + 17,3 °C. I u nás v Polance bylo 18. února +12 °C. Až 22. 

února k nám přišlo znovu ochlazení a teploty přes den dosahovaly +4 °C a v noci kolem         

-6 °C. Poslední únorový den jsme naměřili v Polance +15 C. Průměrná měsíční teplota byla u 

nás v tomto měsíci +3,3 °C a byla o 3,4 °C vyšší než dlouhodobý normál. Nejvyšší maximální 

teplota vzduchu v kraji byla změřena v Krnově dne 28. února (16,7 °C) a nejnižší minimální 

teplota vzduchu (–16,3 °C) byla zaznamenána dne 5. února ve Světlé Hoře u Bruntálu. 

 

I měsíc březen byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla 

průměrná teplota vzduchu +6,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,8 °C. Až do 8. března 

bylo teplé počasí. V noci 9. března začal foukat silný vítr, který v Polance nenapáchal větší 

škody. Zato následující noc v 1 hodinu přišla do Polanky silná vichřice a místní hasiči 

odstranili jeden vyvrácený strom. V celé ČR měli hasiči tento den skoro 3 000 výjezdů 

k popadaným a vyvráceným stromům a v našem kraji měli hasiči necelých 600 výjezdů. 

Následující den se hodně ochladilo na + 5 °C a k večeru 15 minut i sněžilo. V noci dosáhla 

teplota jen +1 °C. Takto chladno bylo až do 30. března, kdy se poslední dva dny výrazně 

oteplilo na +20 °C a v zahradách začaly kvést meruňky. V tento den přiletěli do Polanky do 

hnízda u pana Franka první čápi. V březnu byla v Ostravě průměrná měsíční teplota vzduchu 

6,5 °C, a tak i tento měsíc byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší maximální 

teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 17. března (21,0 °C) a nejnižší minimální 

přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 19. března v Rýmařově (–10,0 °C). 

 

Prvních pět dní v dubnu krásné slunečné a teplé počasí vydrželo s teplotami do +20 °C. Dne 

6. dubna po dlouhé době zase drobně a vytrvale pršelo a došlo i na ochlazení. Následující den 

opět vysvitlo sluníčko a oteplilo se na 17 °C. I v půlce dubna byly teploty kolem 20 °C a dne 

22. dubna, na Velikonoční pondělí, bylo u nás 21 °C. Druhý den se přes poledne ochladilo na 

12 °C a večer začalo po dvě hodiny pršet. Dne 25. dubna bylo v Polance velké teplo 25,9 °C a 

stejná teplota byla i následující den. V sobotu 27. dubna začalo drobně pršet teplota byla jen 

15 °C. Nižší teploty vydržely až do konce měsíce a 30. dubna odpoledne začal vytrvalý liják, 

který vydržel až do večera, kdy do Polanky dorazila první letošní bouřka. V Ostravě byla 

naměřena průměrná měsíční teplota vzduchu 10,6 °C. Nejvyšší maximální teplota v kraji byla 

změřena v Karviné dne 26. dubna (26,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla 

zaznamenána v Mořkově dne 16. dubna (–5,3 °C). 

 

Prvního května se už vyčasilo a od rána svítilo slunce. Teplota vystoupila na 17 °C. Obdobné 

teploty se držely až do 9. května, kdy odpoledne přišla bouřka s blesky, začalo vytrvale pršet a 

přišlo i ochlazení. Následující dny se teploty střídaly. Jednou bylo 17 °C a další den se 
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ochladilo a pršelo. Kalendářní tři zmrzlí muži tak byli v tomto roce opravdu chladní. Dne 15. 

května už po celé tři dny stále pršelo, teploty spadly na 7 °C a na Lysé hoře napadlo v noci 

dokonce 13 cm nového sněhu. Dne 16. května po dlouhé době vykouklo na chvilku sluníčko. 

Od 19. května se obloha znovu zatáhla a začalo několik dní pršet. Dne 22. května silně pršelo 

a Odra i Polančice vystoupala na 1. povodňový stupeň. Od 25. května začaly konečně krásné 

slunečné dny s teplotami 21 °C. Poslední květnové dny přišlo znovu ochlazení a déšť. V 

Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu jen 12,2 °C. Nejvyšší maximální 

teplota vzduchu v kraji byla změřena v Mořkově dne 27. května (25,8 °C). Nejnižší minimální 

teplota vzduchu byla zaznamenána dne 8. května v Hladkých Životicích (–6,1 °C). Tento 

měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně podnormální. 

 

Od 1. června začalo konečně teplé a slunečné počasí. Tento den teplota dosahovala 21 °C. 

Následující dny však teploty stále stoupaly. Dne 2. června už bylo 24 °C, 5. června bylo 26 °C 

a 7. června už byly teploty vysoké a dosahovaly 28 °C. Přes víkend 8. a 9. června se sice 

ochladilo na 20 °C, ale od pondělka 10. června nastaly tropické teploty nad 30 stupňů. Dne 

13. června dosáhla u nás teplota 34 °C. Mírné ochlazení na 25 °C nastalo 17. června. 

Následující den bylo přes den velice teplo 32 °C. Na poslední jarní den 20. června večer v    

19 hodin po dlouhé době pořádně zapršelo. Silný půl hodinový liják ochladil tropické počasí. 

Dne 21. června bylo dopoledne znovu teplo 28 °C, odpoledne se obloha zatáhla. Tropické 

teploty ale ještě vyšplhaly nahoru. Dne 25. a 26. června bylo v Polance 35 °C. V Čechách 

padl teplotní rekord pro tento den, kdy se teplota vyšplhala na 38,9 °C. Teplota povrchu 

dálnice D1 byla v 15 hodin 48 °C. Ve městech se lepil asfalt na boty i na pneumatiky vozidel. 

Příčinou těchto veder bylo proudění horkého vzduchu ze Sahary do celé Evropy. Poslední 

červnový den bylo u nás 33 °C a tato neděle byla nejteplejším dnem za posledních 244 let. 

V pražském Klementinu bylo naměřeno 37,9 °C. V Dobřichovicích u Prahy bylo naměřeno 

38,8 °C. Veliké vedro panovalo i v západní Evropě. Ve Francii byla pokořena hranice 45 °C. 

Tento poslední den bylo v noci v Polance 23 °C. V Ostravě-Porubě byla naměřena průměrná 

měsíční teplota vzduchu 22,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 5,4 °C. Nejvyšší maximální 

teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 30. června (35,5 °C). Nejnižší minimální 

teplota vzduchu (4,2 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 9. června. 

 

První den v červenci přišla k nám do Polanky odpolední bouřka s blesky, ale zapršelo jen 

trochu. Dne 3. července ukázal teploměr 23 °C. Ochlazení na 20 °C přišlo dne 9. července  a 

pokračovalo až do 15. července, kdy bylo jen 18 °C. Po několika týdnech v Polance opět 

trochu zapršelo. Mírné oteplení na 23 °C nastalo 16. července. Další bouřka nastala             

19. července. Přinesla asi půl hodinový liják, který se obešel beze škod. Od 20. července se 

oteplilo na 27 °C a i následující dny přinesly opět tropické teploty. Dne 25. července se 

vysoké teploty k nám vrátily. V Česku zaznamenaly 2/3 meteorologických stanic nové 

rekordy. Nejtepleji bylo v Pardubicích 37,2 °C. V severovýchodním Německu bylo naměřeno 

rekordních 41,6 °C. V Polance bylo 32 °C a v noci 19 °C. Takovéto počasí panovalo i na 

Polanský krmáš, kdy bylo 32 °C. Odpoledne ale přišla bouřka a jednu hodinu trvající liják. Do 

konce července tyto teploty nad 30 stupňů vydržely. V Ostravě byla průměrná měsíční teplota 

vzduchu 19,7 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v našem kraji byla změřena v Karviné 

dne 1. července (36,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne           

8. července shodně v Rýmařově a Světlé Hoře (3,0 °C). Červenec byl v kraji hodnocen jako 

teplotně normální. 

 

Letošní srpen začal s teplotou 29 °C. Trochu deštivé počasí začalo 4. srpna až do 5. srpna. 

Teploty se udržely na 24 °C. Vyšší teploty se objevily až po 17. srpnu, kdy vystoupaly na    

31 °C. Dne 25. srpna přišel přívalový déšť a bouřka. Toto počasí opět nebezpečně zvedlo 
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hladinu vody v Polančici. Také následující den 26. srpna odpoledne velká bouřka zastavila na 

dvě hodiny vlakovou dopravu mezi Svinovem a Studénkou. Velká vichřice odnesla plechovou 

střešní krytinu na rodinném domku v Polance na ulici 1. května č.p. 484. Dne 27. srpna 

jakoby se nic nestalo a opět vysvitlo sluníčko s teplotou 32 °C. Celý poslední prázdninový 

víkend bylo krásně teplo, v sobotu bylo 31 °C a v neděli ještě o jeden stupeň více. Předpovědi 

počasí hlásily, že to byly poslední tropické dny v tomto roce. V Ostravě-Porubě byla 

průměrná měsíční teplota vzduchu 20,4 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,0 °C. Nejvyšší 

maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 29. srpna (32,7 °C) a nejnižší 

minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově dne 15. srpna (4,4 °C). 

 

Léto 2019 v ČR (období červen až srpen) mělo průměrnou tříměsíční teplotu 22,9 °C, což 

znamená, že odchylka od normálu 1981-2010 byla +2,9 °C, odchylka od starého normálu 

1961-1990 byla +3,9 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 dosáhla +3,9 °C. 

Letošní léto se umístilo na 1. místě za dosavadních 245 let měření, šlo tedy v Praze -

Klementinu o nejteplejší léto od roku 1775, ještě teplejší než dosud nejteplejší léto, což bylo 

loňské léto 2018 s průměrnou teplotou 22,7 °C. 

 

Prvního září začal nový školní rok a teplota se prudce ochladila na 17 °C. Po celý den bylo 

zataženo a drobně pršelo. Dne 4. září teplota vzrostla na 25 °C a druhý den až na 27 °C. Dne 

7. září slunce vysvitlo jen občas a teplota dosáhla 18 °C. V noci začalo hodně pršet. Dne       

9. září spadla teplota na 15 °C, přes den pršelo a v noci přišla bouřka. Od 11. záři se opět 

oteplilo na 25 °C a druhý den bylo ještě 23 °C. V sobotu 14. září byl Den obce a prosluněná 

obloha určila teplotu 23 °C. I další víkend, kdy na mošnovském letišti probíhala akce „Den 

NATO“, bylo krásně slunečné a teplé počasí. Větších teplot jsme se už ale v září nedočkali. 

Koncem září přišlo přes den, ale i v noci výrazné ochlazení. Poslední den v tomto měsíci 

přišla do Polanky opět silná vichřice, a tak místní hasiči měli dva výjezdy ke spadlým 

stromům. V Ostravě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C. Nejvyšší maximální 

teplota vzduchu v kraji byla změřena dne 5. září shodně v Bohumíně a Karviné (31,8 °C). 

Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena v Rýmařově dne 19. září (–1,1 °C). 

Topná sezóna začala 9. září. 

 

První dny měsíce října byly slunečné. Až 5. října začalo drobně pršet a teploty ukazovaly    

14 °C. Nezvyklé teplé počasí přišlo 12. října s teplotou 22 °C a další den 23. října bylo 

v Polance až 23 °C. V celé republice tak padaly teplotní rekordy pro tento den. Nejvyšší 

teplota byla v jižních Čechách s hodnotou 26,4 °C. Takovéto teplé počasí vydrželo celý týden 

a dne 22. října opět padaly teplotní rekordy. V Polance bylo 24,5 °C a na dalších místech 

v ČR bylo více jak 26 °C. Následující den 23. října se po celý den držela mlha. Dne 24. října 

bylo opět velké teplo. U nás bylo 25 °C a teplotní rekord pro tento den padl v Ropici u 

Frýdku-Místku, kde bylo naměřeno 26,9 °C. Drobné ochlazení přišlo až 27. října na 21 °C, ale 

sluníčko krásně svítilo. V noci na 28. října se ochladilo jen na +2 °C. Ráno, po dlouhé době, 

trochu zapršelo. Odpoledne zase vysvitlo slunce a teplota byla 18 °C. Poslední noc v říjnu se 

v Polance objevil první mráz s teplotou -3 °C. V severních Čechách bylo naměřeno -15,3 °C. 

V Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,5 

°C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v našem kraji byla změřena v Ropici dne 24. října 

(26,9 °C) a nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 31. října ve Světlé 

Hoře u Bruntálu (–7,1 °C).    

 

V listopadu se počasí střídalo v teplotních výkyvech. V neděli 3. listopadu bylo ještě večer 

v 18 hodin nezvykle teplo, kdy teploměr ukazoval 16 °C. Následující den bylo slunečno 

s teplotou 13 °C. Dne 10. listopadu napadal v Česku na horách ve výšce nad 600 metrů první 
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sníh. Dne 13. listopadu v Polance po delší době začalo přes den silně a vytrvale pršet. Až    

15. listopadu vysvitlo slunce a ráno bylo 14 °C. Teplé počasí bylo i přes den. Dne                

17. listopadu bylo opět po celý den slunečno a teplo. Večer byla teplota 15 °C. Dne             

21. listopadu dopoledne slabě mrholilo a teplota byla jen 11 °C. Následující den svítilo 

slunce, bylo jasno a teplo 14 °C. Přes víkend 23. a 24. listopadu bylo krásné teplé a slunečné 

počasí. V noci se ale ochladilo na +1 °C. Od 25. listopadu už byly pravidelně noční mrazíky 

kolem nuly. Denní teploty dosahovaly jen 8 °C. Dne 30. listopadu bylo odpoledne zima jen    

3 °C a v noci bylo už -2 °C. Tento listopad byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně 

nadnormální. V Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 7,6 °C, což je tepleji oproti 

normálu o 3,6 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena dne 3. listopadu 

v Karviné (19,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 30. listopadu 

na Lysé hoře (-8,4 °C).  

 

V prosinci teplých a slunečných dní stále více ubývalo a teploty i přes den spadly začátkem 

měsíce na +2 °C a v noci pod bod mrazu. Dne 2. prosince se ráno objevil v Polance první 

sněhový poprašek, který vydržel jen do oběda. V noci bylo -2 °C. Dne 5. prosince začal po 

celý den i noc foukat silnější vítr a trval ještě celý následující den. Obloha se zatáhla a teploty 

přes den i noc se ustálily na nule. Dne 7. prosince se odpoledne vítr utišil a na chvíli vysvitlo 

slunce. Teplota byla +6 °C. Od 15. prosince panovalo u nás na tuto dobu nezvykle teplé 

počasí s teplotou 15 °C. Dne 19. prosince bylo přes den slunečné a teplé počasí. V 18 hodin 

ukazovala teplota 11 °C. Dne 20. prosince bylo ještě tepleji a to 16 °C. Dne 21. prosince 

přišlo odpoledne ochlazení, obloha se zatáhla a od 18 hodin přišel silný vítr s vytrvalým 

deštěm. I 23. prosince od rána pršelo a teplota byla jen 7 °C. Na Štědrý den bylo zataženo bez 

deště, odpoledne na chvilku vysvitlo sluníčko a teplota byla 8 °C. Dne 25. prosince bylo u nás 

slabé mrholení a odpoledne bylo 9 °C. I na druhý vánoční svátek bylo počasí stejné jako 

předešlý den, jen teplota spadla na 5 °C. Vánoce tak byly opět na blátě. Dne 27. prosince bylo 

ráno dost chladně a začal padat mokrý sníh s deštěm. Večer opět padal mokrý sníh, který ale 

ihned tál. Také  28. prosince bylo dopoledne jen +2 °C a padal mokrý sníh. Na poslední den 

v tomto roce bylo po celý den teplo a slunečno. Teplota přes den ukazovala +8 °C a o 

silvestrovské půlnoci jsme měli v Polance jasnou oblohu s teplotou +3 °C.    

 

Z dostupných sdělovacích prostředků jsme se mohli dozvědět, že celý kalendářní rok 2019 byl 

teplotně mimořádně nadnormální a s průměrnou teplotou 12,6 °C se umístil na druhém místě 

ze všech dosavadních 245 roků, o dvě desetiny za rokem 2018. Nejteplejší rok od roku 1775 

byl zjištěn v roce 2018, s průměrnou teplotou 12,8 °C. Na třetím až čtvrtém místě se umístily 

roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 12,5 °C, na pátém místě rok 2007 s průměrnou 

teplotou 12,1 °C a na šestém rok 2000 s průměrnou teplotou 12,0 °C. Na prvních deseti 

místech se umístil pouze jeden rok dřívější než 2000, a to rok 1994, který se umístil na          

9. místě.  

I další informace sdělovacích prostředků říkají, že více než třetina území Česka trpěla na 

konci roku zemědělským suchem, tedy suchem v půdě do hloubky jednoho metru. Výrazně 

lépe na tom byla Morava, nejhorší situace byla v jižních a severozápadních Čechách. 

 

21. CHRONOLOGIE  NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH  UDÁLOSTÍ  ROKU  2019 

 

LEDEN 

Od 1. ledna došlo v Polance ke sloučení základní školy a mateřské školy v jednu 

příspěvkovou organizaci. Hlavním cílem bylo usnadnění provozního řízení a odklonění 

narůstající administrativy co nejvíce mimo pedagogickou činnost.  
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Od pátku 11. ledna byla pro ztrátovost ukončena po 83 letech pravidelná letecká linka mezi 

Ostravou a Prahou. 

V pátek 11. ledna byla v Polance zahájena Školním plesem nová plesová sezóna. Po celou 

plesovou sezónu, která trvala až do 23. února, bylo v Polance uskutečněno 13 plesů, a to 10 

v Dělnickém domě (obecní, sousedský, dětský MŠ, myslivecký, hospodský, hokejový, 

fotbalový, házenkářský a 2 plesy zde pořádaly spolky ze Svinova). Další dva plesy se konaly 

v Základní škole (školní a dětský). Jelikož v sále pohostinství U Dluhošů probíhala 

rekonstrukce a přestavba sálu na prodejnu potravin, tak pořádání těchto kulturních akcí v této 

budově definitivně skončilo. Rovněž se v této plesové sezóně už nekonal dětský ples na 

Janové.  V hospůdce U Machů se ještě konal ples lidovecký. Zde je nutno poznamenat, že 

v této plesové sezóně se již neuskutečnil volejbalový a vinařský ples.   

Dne 18. ledna se uskutečnil v Dělnickém domě obecní ples. Tento den byla naměřena na 

Šumavě teplota -31,3 °C. 

Dne 21. ledna od 5.41 do 6.43 hod. ráno jsme mohli sledovat úplné zatmění Měsíce. Bohužel 

smog a ranní mlha způsobila, že lidé na Ostravsku a samozřejmě i v Polance měli smůlu tento 

děj vidět.  

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 37 425,- Kč. 

 

ÚNOR 

Na Hromnice 2. února bylo u nás nezvykle teplo, kdy teplota vystoupila na 14,5 °C. Tento 

den byl zaznamenán jako rekordní v historii měření teploty.  

V sobotu 2. února se konal v sále Dělnického domu dětský maškarní ples MŠ.  

Dne 5. února bylo na Šumavské Kvildě naměřeno -33,3 °C. Byla to nejnižší naměřená teplota 

pro tento den v historii měření.  

Až 4. února začalo v noci sněžit a tak do rána napadalo 10 cm mokrého sněhu, který se kvůli 

teplu dlouho neudržel. Bylo to nejvíc sněhu v celém roce 2019. 

Dne 13. února teplé a slunečné počasí bez sněhové pokrývky pokračovalo a tak se 

v zahradách objevily první sněženky.  

Dne 14. února začala lyžařským slalomem na Skalce vesnická olympiáda, které se mimo 

Polanku zúčastňuje po celý rok i dalších 11 okolních obcí ve 12 různých disciplinách. 

Dne 16. února krásné slunečné počasí pokračovalo a v Česku padaly teplotní rekordy. 

Nejtepleji bylo na Karvinsku 17 °C a druhý den padl další rekord na Berounsku kdy bylo 17,3 

°C. 

V obřadní síni v Polance nad Odrou proběhlo 16. února první vítání občánků. Slavnostního 

obřadu se zúčastnilo celkem 14 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 23. února byla maškarním plesem hasičů ze Svinova ukončena plesová sezóna v Polance. 

 

BŘEZEN 

V sobotu 2. března uskutečnili skauti průvod Polankou. Děti cestou plnily různé zábavné 

úkoly, zpívaly a bavily se. Průvod byl zakončen v Dělnickém domě, kde pokračovaly zábavné 

soutěže a pojídání různých dobrot. 

Dne 10. března v jednu hodinu v noci přišla do Polanky silná vichřice. Naši hasiči měli 1 

výjezd na vyvrácený strom. V celé ČR měli hasiči kvůli tomuto počasí skoro 3 000 výjezdů a 

v našem kraji necelých 600 výjezdů. 

V neděli 10.3. odstartovala v Polance nová házenkářská sezóna. 

Dne 23. března se tradičního Putování krajem sněženek zúčastnilo 113 účastníků, kteří se při 

krásném počasí přišli projít přes chráněnou přírodní rezervaci v Polance až do Jistebníku.  



 48 

Tento den zemřel ve věku 57 let dlouhodobý letecký záchranář pan Jiří Kubica.  

Ve dnech 25.-26. 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. 

Dne 29. března uskutečnili chovatelé slavnostní zasedání u příležitosti založení tohoto spolku. 

Letošní nocování pro děti s bohatým programem v místní knihovně proběhlo 29. března, a to 

v rámci „Noci s Andersenem“. Této akce se zúčastnilo cca 25 dětí.   

Po krásných a nadprůměrně vysokých teplotách se dne 30. března objevily v zahradách 

kvetoucí meruňky. 

V tento den rovněž přiletěli dopoledne do Polanky první čápi do svého hnízda v zahradě pana 

Franka. Čapí hnízdo Na Skotnici zůstalo letos prázdné. 

Posledním dnem v březnu byl splatný poplatek za psa. Výše poplatku se nezměnila a byla i 

v tomto roce stanovena na 120,- Kč za psa v rodinném domku a na 1 000,- Kč v bytovém 

domě. 

  

DUBEN 

Dne 6. dubna uskutečnili místní chovatelé ve svém areálu prodejní výstavu a hodnocení 

králíků.  

V pondělí 15. dubna v 18.50 hod. začaly šlehat plameny na celé střeše pařížské katedrály 

NOTRE-DAME, která procházela rekonstrukcí. 

Na Velikonoční pondělí dne 22. dubna bylo dopoledne krásné slunečné počasí s teplotou        

21 °C.  

Dne 27. dubna se v Polance konal 2. ročník Polanského charitativního běhu, do kterého se 

přihlásilo 680 běžců a doprovod tvořilo dalších cca 150 osob. Oddělení nenaologie Fakultní 

nemocnice Ostrava a Městská nemocnice Ostrava si odnesly výtěžek 70 tisíc Kč a věcné dary 

za dalších 22 tisíc korun. V Polance v tento den panovalo velké ochlazení a mrholení. Teplota 

ukazovala jen 15 °C.  

V úterý 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, čarodějky sokolky ze skupiny Hip Hop a malé mažoretky z Dubiny. K večeru se 

ale hodně ochladilo a do Polanky dorazila první letošní bouřka, která ale podařenou akci už 

vážně neohrozila a ani pestrobarevný ohňostroj.  

 

KVĚTEN 

Na 1. máje se od rána krásně vyčasilo a teplota se v Polance vyšplhala na 18 °C. 

Dne 4. května připravila Dechová hudba z Polanky pro své příznivce koncert s názvem 

„Májový koncert“. Ten se uskutečnil v sále místního kina.   

Dne 13. května došlo na Svinovské ulici naproti štěrkopísku k tragické dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů. Čelní střet nepřežil 41 letý řidič, který nehodu nezavinil. 

Na tři „zmrzlé muže“ dne 14. května bylo v Polance opravdu chladno. 

Dne 15. května napadlo na Lysé hoře 13 cm sněhu.  

Dne 15. května proběhla v Polance dobrovolná sbírka v rámci celostátního „Českého dne boje 

proti rakovině“, a to formou prodeje žlutého kvítku, letos s merunkově zbarvenou stužkou. 

Dne 22. května od rána silně pršelo. Hladina vody v Odře a v Polančici vystoupila na              

1. povodňový stupeň.  

Dne 24. a 25. května proběhly na 4 místech v Polance volby do Evropského parlamentu. 

V Polance byla účast 27,65 %  voličů. 
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Dne 26. května skončilo mistrovství světa v ledním hokeji. Naši reprezentanti skončili na 4. 

místě. Mistry světa se stali Finové. 

V pátek 24. května proběhla v Polance akce s názvem „Noc kostelů“. Příchozí měli možnost 

prohlédnout si oba kostely a získat tak základní informace z historie i současnosti kostelů.  

V pátek 24. května se v areálu TJ Sokol setkali sousedé a hlavně děti z Polanky, aby spolu 

strávili báječné odpoledne a usmažili vaječinu. Na akci byla opět „živá“ hudba a večer se 

promítal na stěnu sokolovny strašidelný film Jumanji. 

Dne 31. května se uskutečnil koncert dětí ze Základní umělecké školy z Polanky, a to u 

příležitosti oslav 60. výročí založení ZUŠ v Polance.  

 

ČERVEN 

Dne 1. června se uskutečnil na fotbalovém hřišti tradiční turnaj v kategorii přípravek. Tohoto 

turnaje se zúčastnilo přes 270 nejmenších budoucích fotbalistů z 30 týmů. 

Za velmi krásného a teplého počasí kolem 28 °C se ve dnech 7. – 9. června  uskutečnil 25. 

ročník mezinárodního házenkářského turnaje „Polanka Cup 2019“. Této akce se zúčastnilo 56 

družstev z 28 klubů. Počet účastníků přesáhl 900 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, fotbalového hřiště a sportovní haly. Sobotní odpolední 

„ochlazení“ na 20 ° nijak nenarušilo organizátorům program Dětského dne.    

Dne 13. června proběhlo v areálu Landek v Petřkovicích slavnostní vyhlášení výsledků 

soutěže „Stavba roku v moravskoslezském kraji“. Naše obec tak získala Čestné uznání 

v kategorii staveb občanské vybavenosti za rekonstrukci budovy „Staré školy“. 

Dne 15. června slavili místní fotbalisté historický postup z krajského přeboru do divize 

v kategorii muži. V posledním kole vyhráli doma 6 : 2 a tak po zápase začaly postupové 

oslavy. 

Dne 22. června proběhla v obřadní síni hned dvě další vítání občánků. Slavnostního aktu se 

zúčastnilo 12 miminek. Zpestřením bylo vystoupení dětí z mateřské školky a vystoupení žáků 

ze základní umělecké školy. 

Dne 26. června vystoupila teplota v Polance až na 35 °C !! Teplota povrchu dálnice D1 

ukazovala v 15 hodin teplotu 48 °C. V městech se lepil asfalt na boty i na pneumatiky 

vozidel. Příčinou veder bylo proudění horkého vzduchu ze Sahary do celé Evropy.  

Ve čtvrtek 27. června proběhlo za účasti zaměstnanců a zastupitelů městského obvodu, 

místních hasičů a krajského ředitele hasičů slavnostní otevření zrekonstruované hasičské 

zbrojnice. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 9 mil. korun, které byly z velké části 

pokryty dotací. 

Ve dnech 29.-30. června uskutečnili místní hasiči již šesté setkání obcí, které mají ve svém 

názvu Polanka. 

Neděle 30. června byla nejteplejším dnem za posledních 244 let. V Dobřichovicích u Prahy 

bylo naměřeno 38,8 °C. Ve Francii byla pokořena hranice 45 °C. U nás v Polance bylo v noci 

23 °C.  

S posledním červnem skončil termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu, který 

činil i v tomto roce 498,- Kč za osobu.  

 

ČERVENEC 

Od 1. července dal obecní úřad v Polance možnost občanům platit bezhotovostně 

prostřednictvím platebních karet. 

Dne 1. července začala rekonstrukce a nástavba bývalého domu služeb na autobusové točně 

Hraničky na architektonický a projektový ateliér. 

Dne 16. července jsme si připomněli 50. výročí (1969), kdy odstartovala raketa Apollo 11 

k historické cestě na Měsíc. Osádka se poprvé dotkla povrchu jiné planety (20.07. 1969).  
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Dne 23. července zemřela ve věku 97 let nejstarší občanka Polanky paní Jaroslava Bílá. Kdo 

se tak stal dalším nejstarším občanem nebo občankou Polanky, už na našem úřadě nelze 

zjistit. 

Dne 25. července padaly opět teplotní rekordy. V Polance bylo přes den 32 °C a v noci 19 °C. 

V Česku bylo nejtepleji v Pardubicích 37,2 °C a v severovýchodním Německu rekordních 

41,6 °C. 

Tradiční Polanský krmáš připadl na neděli 28. července. Kolotoče, stánky s hračkami a jinými 

lákadly pro děti se ráno otevřely spolu s krásným počasím, kdy teplota dopoledne ukazovala 

32 °C. V 18 hodin přišla bouřka a velký liják trval celou hodinu. 

Naproti rekonstruovaného pohostinství U Dluhošů současně proběhla tradiční dvoudenní 

výstava chovatelů drobného domácího zvířectva, doprovázená hudební produkcí místní 

dechovky.  

 

SRPEN 

Z důvodu ukončení 19-ti letého funkčního období ředitele Základní školy a mateřské školy 

v Polance pana RNDr. Josefa Tepera byl na základě doporučení výběrové komise jmenován 

radou městského obvodu od 1. srpna 2019 do funkce ředitele této příspěvkové organizace pan 

RNDr. Patrik Molitor. 

Dne 1. srpna odešel do zasloužilého důchodu pan Břetislav Frýdl, který od roku 1978 jezdil 

v Dopravním podniku Ostrava jako řidič autobusu na lince č.46 (z Polanky do Krásného Pole) 

a za tu dobu najezdil bez nehody téměř 2 milióny kilometrů.  

V pondělí 26. srpna odpolední bouřka zastavila na dvě hodiny železniční dopravu mezi 

Svinovem a Studénkou. Silná vichřice strhla z rodinného domku manželů Novotných, 

nedaleko železniční zastávky, celou polovinu plechové střechy.  

Poslední srpnový víkend bylo u nás velice teplo až 32 °C. Bylo to bohužel poslední tropické 

počasí v tomto roce.   

 

ZÁŘÍ 

Dne 2. září začal nový školní rok a všechny školáky od rána vítalo nevlídné počasí neboť bylo 

jen 17 °C a po celý den bylo zataženo a drobně mrholilo. Do školy nastoupilo 45 prvňáčků.  

V sobotu 7. září proběhlo v Polance za 100,- Kč očkování psů proti vzteklině. 

V tento den uskutečnili hasiči autobusový zájezd do družební obce Zliechov (Slovensko), aby 

společně oslavili 60. výročí založení této družby. 

Dne 9. září padla 1. zmínka o tom, že se přes Polanku začala vyměřovat nová trať pro 

vysokorychlostní železnici, na které mají vlaky dosahovat rychlosti do 300 km/hod.  

Dne 11. září schválilo zastupitelstvo „Program pro poskytování dotací“ na podporu sportu, 

kultury, sociální péče, volnočasových a zájmových aktivit pro polanské spolky a organizace 

ve výši 800 tis. korun. 

V sobotu 14. září se konala za krásného a teplého počasí 23 °C v areálu Dělnického domu 

akce s názvem „Den obce“. Součásti této akce byla opět 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 Heidi Janků a soutěž ve vaření kotlíkového guláše.  

Opět po roce ve dnech 21.-22. září nad Polankou zahřměly motory všech druhů vojenských 

letadel, které byly součástí oslav Dne NATO. I letos pořadatelům počasí vyšlo a tak po oba 

dva dny se na letiště v Mošnově přišlo podívat 220 000 návštěvníků, kteří tak mohli na této 

největší bezpečnostní akci v Evropě obdivovat největší leteckou techniku.  

Dne 30. září se prohnala přes Polanku silná bouřka s velikou vichřicí. Polanští hasiči měli dva 

výjezdy kvůli tomuto počasí. 
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ŘÍJEN 

Od 1. října došlo na naší radnici k jedné personální změně. Pracovní poměr ukončila paní 

Jiřina Janšová ze stavebního odboru a její místo, na kterém působila, zůstalo neobsazené.  

Dne 1. října zemřel ve věku 80- ti let zpěvák Karel Gott.  

Dne 5. října uskutečnili místní chovatelé ve svém areálu prodejní výstavu a hodnocení 

králíků.  

Ve dnech 7.-8. října byly opět na 10 stanovištích přistaveny velkokapacitní kontejnery na 

objemný odpad z domácností. O tuto bezplatnou službu je mezi našimi občany stále velký 

zájem. 

Dne 11. října, tak jako každoročně, proběhla ve velkém sále Dělnického domu oslava 

jubilantů, kteří v roce 2019 slavili 70, 75 a 80. životní jubileum. Na toto setkání bylo pozváno 

133 jubilantů a zúčastnilo se ho 106 pozvaných. Program obohatili žáci ze základní umělecké 

školy pod vedením ředitele základní umělecké školy pana Mgr.art. Petra Kotky a Polanští 

písničkáři umocnili lidovými písničkami tuto oslavu.  

Rovněž 11. října se ve Společenském domě na Janové uskutečnilo vzpomínkové setkání 

rodáků a starousedlíků osad Janové a Přemyšova, kde si zavzpomínali na „nedalekou“ 

minulost.   

Dne 13. října bylo u nás nezvykle teplé počasí 23 °C a v Česku opět padaly teplotní rekordy 

pro tento den. V jižních Čechách bylo naměřeno 26,4 °C. 

Dne 18. 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.  

Dne 19. října se uskutečnilo v tomto roce poslední „Vítání občánků“. Slavnostního obřadu se 

zúčastnilo 18 miminek a mnoho rodinných členů. Obřad svým vystoupením zpestřily děti 

z mateřské školky a žáci ze základní umělecké školy.   

I 24. října bylo v Polance 25 °C a zase teplotní rekord v Ropici u Frýdku-Místku 26,9 °C.  

Dne 31. října k nám v noci přišel první mráz -3 °C. V severních Čechách bylo -15,3 °C. 

 

LISTOPAD 

Ještě v 18 hodin 2. listopadu bylo v Polance nezvyklé teplo. Teplota ukazovala 16 °C.  

Dne 7. listopadu uspořádali členové našeho Sokola v místním kinosálu divadelní představení 

ochotnického divadelního souboru z Michálkovic. 

Klub rodičů a místní dobrovolní hasiči uspořádali rovněž 7. listopadu lampiónový průvod se 

zakončením u školní jídelny.  

Dne 10. listopadu napadal v Česku první sníh v nadmořské výšce nad 600 metrů.  

Dne 17. listopadu jsme v ČR oslavili výročí 30 let od „Sametové“ revoluce. 

Ve čtvrtek 21. listopadu na Zámecké na ulici Ondřeje Sekory č.p. 825 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. Ještě je nutné dodat, že tento krásný a 13,5 metrů vysoký smrk rostl 

v zahradě paní Plankové asi 45 roků a musel být pokácen z důvodu blízkosti elektrických 

drátů.    

V sobotu 23. listopadu připravila v sále místního kina dechová hudba z Polanky pro své 

příznivce hudební slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí založení dechové hudby.  

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 

v Polance činí 54 km, z toho je délka udržovaných chodníků 12 km a plocha udržovaných 

parkovišť je cca 5 000 m2.  

V sobotu 30. listopadu se konalo v areálu Dělnického domu tradiční rozsvícení vánočního 

stromu. Příjemná vánoční atmosféra byla znát i ve vnitřních prostorách Dělnického domu, kde 
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naši zahrádkáři připravili nádhernou prodejní vánoční výstavu a řemeslný jarmark. Ve 

venkovních prostorách proběhlo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy. 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 několik stovek prokřehlých přítomných diváků, neboť 

teplota ukazovala -1 °C.  

 

PROSINEC 

V pondělí 2. prosince se ráno objevil v Polance první sněhový poprašek, který vydržel jen 

dopoledne.  

Dne 10. prosince v 7.20 hodin došlo v nemocnici v Ostravě-Porubě k velké tragédii. 

Dvaačtyřicetiletý muž vešel do čekárny traumatologie a z bezprostřední blízkosti zastřelil 

z pistole 4 lidi. Další 3 osoby následně zemřely. Strůjce masakru z místa činu utekl a několik 

hodin po činu spáchal v Děhylově sebevraždu. Důvodem bylo to, že prý jej lékaři nechtěli 

léčit.     

Od 15. prosince začal platit nový vlakový jízdní řád. Velká část osobních vlaků nadále 

zastavuje na zastávce v Polance „na znamení“. Nejvýraznější změnou bylo provozování 

vlakové dopravy několika soukromými dopravci. (např. na trase Bohumín –Brno) 

Zastupitelstvo městského obvodu v Polance schválilo dne 11. prosince vyrovnaný rozpočet na 

rok 2020 ve výši 74 751 000,- Kč. 

Dne 11. prosince se konala v koncertním sále Základní umělecké školy v Polance adventní 

koncerty žáků ZUŠ. Tento koncert měl veliký úspěch.  

Dne 22. prosince otevřel po 13 měsících stavebních úprav nový majitel vietnamské národnosti 

budovu pohostinství U Dluhošů. V zrekonstruovaném sále zřídil prodejnu potravin s názvem 

„U Milana“ s otevírací dobou každodenně od 7 do 19 hodin. Tento den byla otevřena v tomto 

objektu i hospoda.     

Stejně jako v předchozích létech tak i letos byl Štědrý den bez sněhu. Dopoledne ukazovala 

venkovní  teplota +7 °C a odpoledne na chvíli vysvitlo sluníčko. 

Posledním dnem v tomto roce byl ukončen v Dopravním podniku Ostrava prodej papírových 

jízdenek. 

Přesně po roce k 31. prosinci odešla z úseku matriky Ing. Jana Fraisová. Po mnoha letech se 

rovněž rozhodla své působiště změnit paní Petra Mamulová, která od 1.1.2020 nastoupila na 

Úřad městského obvodu v Porubě. Od 31.12. 2019 si začal zasloužený důchod užívat také pan 

Josef David, který pracoval ve Sportovní hale v Polance. 

 

I tento rok vykazuje opět další zlepšení… 

Rok 2019 je za námi a v mnoha ohledech přišel čas bilancovat. Je už migrační krize 

zažehnána? Zde jsou nová čísla. Statistiky se nevyhýbají ani migrační sféře a ukazují nejen 

kolik migrantů dorazilo do Evropy v roce 2019, ale i jak se uprchlická krize vyvíjela.  

Evropa se potýkala s migrační krizí od roku 2014, kdy do Evropy připluly statisíce migrantů a 

počet žádostí o azyl v členských zemích Evropské unie prudce stoupnul.  

Zatímco v roce 2014 žádalo o azyl 435 000 lidí, o rok později to bylo o 200 tisíc více. To 

vyplývá z dostupných statistik.  

V tomto roce přišlo či připlulo do Evropy 125 069 migrantů. Z toho 101 704 zvolilo cestu 

přes moře a 23 365 po souši. Tato statistická čísla jsou uvedena k 31. prosinci 2019. Nejvíce 

pocítilo migrační toky v roce 2019 Řecko, kam dorazilo téměř 70 000 migrantů, zatímco v 

roce 2018 jich bylo 50 000. Španělsko si za svou vstupní bránu do Evropy vybralo více než 

30 000 migrantů, o rok dříve to bylo přes 65 000 lidí. 
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Výrazně se ulevilo také Itálii, na jejíž břehy vstoupilo 11 000 migrantů, v roce 2018 to bylo 

více než dvojnásobek. Naopak dvojnásobný zájem projevili migranti o Maltu, kde čísla 

stoupla z předloňských 1 500 migrantů na více než 3 000. 

Výrazně také klesl počet migrantů, kteří cestou do Evropy zemřeli nebo se ztratili. V roce 

2017 se jednalo o 3 139 osob, o rok později to bylo 2 299 lidí. V roce 2019 

eviduje Mezinárodní organizace pro migraci 1 278 mrtvých či nezvěstných migrantů. 

Česká republika však byla pro migranty v drtivé většině případů jen tranzitní zemí a nárůst 

žádostí o azyl zde nebyl na rozdíl od některých západoevropských států příliš výrazný. 

 

Začátek nového virusu… 

Jako by nestačilo Evropě i dalším státům na světě se vážně zabývat migrací obyvatel z Asie a 

z Afriky, tak koncem prosince 2019 byl v čínském městě Wu-chan poprvé diagnostikován 

koronavirus SARS-CoV-2, označovaný později jako COVID-19. Šlo o vysoce nakažlivé 

infekční onemocnění, mezi jehož projevy patřila horečka, těžký kašel, bolest na hrudi, 

případně rýma a dušnost. Lehčí případy měly symptomy podobné chřipce nebo jinému 

nachlazení způsobenému viry, což značně komplikovalo rozpoznání nemoci, zvláště když 

někteří z lidí, kteří nemoci podlehli, údajně neměli teplotu. Koronavirus se přenáší kontaktem, 

za přirozený rezervoár nákazy jsou považováni netopýři, případně jiná zvířata. Rovněž se 

potvrdil přenos vzdušnou cestou, který je nejpravděpodobnější na rodinné příslušníky nebo 

zdravotníky, tedy na blízké kontakty a vzdálenost do dvou metrů, podobně jako tomu je u 

dalších kapénkových infekcí. Koronavirus napadá hlavně plíce. Způsobuje velmi těžký zápal 

plic a právě ten může vést k tomu, že se organismus tak vyčerpá, že pacient pak zemře na jiné 

komplikace. Smrtelný průběh je pravděpodobnější u osob s oslabenou imunitou, ať už věkem 

nebo jinou příčinou, případně dojde vlivem nákazy k propuknutí jiné nemoci, kterou už 

pacient měl předtím. 

Na konci roku úřady čínského města Wu-chan informovaly, že jsou ve městě neustále 

odhalovány další případy onemocnění pneumonií (pozn. zápal plic) neznámého původu a 

počet nakažených se stále zvyšoval, až na 59 osob. Čínské úřady místním médiím také 

potvrdily, že se lékaři snaží zjistit, o jaký druh onemocnění jde, a že pacienti byli léčeni 

v izolaci. 

 

Poznámka: 

V době psaní tohoto zápisu do Polanské kroniky se situace jak v Číně, tak v celé Evropě, na 

všech kontinentech (vyjma Anktartidy) a samozřejmě i Česku podstatně zhoršila a počty 

infikovaných a zemřelých každý den dramaticky rostly. Jednotlivé státy vydávaly mimořádná 

opatření a zákazy směřující k zamezení šíření tohoto onemocnění. Široká veřejnost tak s 

napětím sledovala, zda se tento virus šíří i do jejich země. Dne 1. března 2020 se potvrdilo 

nakažení kolonavirem u tří lidí v Česku a dne 12.3. bylo potvrzeno nakažení u 109 lidí. 

 

Významná výročí některých organizací a spolků v Polance v roce 2019: 

 

  30. výročí obnovení Junáka v Polance 

  40. let od založení Klubu důchodců (později seniorů) v Polance 

  60. výročí založení družby hasičů z Polanky a Zliechova (Slovensko) 

  60. výročí založení Základní umělecké školy v Polance 

  70. výročí založení Českého červeného kříže v Polance 

  90. let nepřetržitého provozu kina v Polance 

100. let založení dechové hudby v Polance 
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22. ZÁVĚREČNÉ  SLOVO  STAROSTY 

 

Jako vždy dáváme na závěr uplynulého roku 2019 poslední slovo starostovi  

Polanky nad Odrou panu Pavlu Bochniovi. 

 

Žijeme v bohaté době, která nám díky stálému růstu ekonomiky a nízké nezaměstnanosti 

umožňuje život, o kterém se mnoha generacím před námi ani nesnilo. Ne jinak tomu bylo 

v tomto roce i v Polance nad Odrou. I díky dobrému hospodaření, jsme tak mohli pokračovat 

v investicích, opravách, ale i v podpoře našich spolků a zkvalitňování života v naší obci 

doslova ve všech oblastech. Opravily se tak další komunikace, vybudovaly chodníky, 

zrekonstruovala hasičárna, vysadila zeleň, další dílčí modernizací prošla i ZŠ a MŠ Polanka 

nad Odrou.  V letních měsících byl konkursním řízením vybrán nový ředitel ZŠ a MŠ Polanka 

nad Odrou RNDr. Patrik Molitor, který nahradil RNDr. Josefa Tempera. Ten byl dlouholetým 

ředitelem naší školy a odešel do zaslouženého důchodu.  O tom, že se v Polance žije krásně, 

svědčí neustálý tlak na bydlení a výstavbu rodinných domů. Věřím, že všeho, co se nejen 

v tomto roce v naší obci událo, si budou občané Polanky nad Odrou a veškerý rozvoj tak 

ocení i budoucí generace. 

 

Veškeré informace podrobně zaznamenal do kroniky Stanislav Výtisk, za což mu patří velké 

poděkování. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům, ale i všem 

ostatním, kteří se na veřejném životě i rozvoji Polanky v roce 2019 podíleli.  

 

Pavel Bochnia 

starosta 


