Polanka nad Odrou

městský obvod
Polanka nad Odrou

Popis znaku – v modrém štítě zlatovlasý stříbrný anděl držící v pravici na jednom
zeleném stonku dvě červené růže se zlatými semeníky a v levici zlaté váhy.
Udělen Radou města Ostravy 24. 8. 1993.
Postava archanděla Michaela ve znaku městského obvodu byla užita na pečetních obrazech
jak Horní, tak Dolní Polanky, ale meč v jeho pravici byl nahrazen stonkem s růžemi, ležícím
původně u jeho nohou. Dvě růže na jednom stonku symbolizují spojení dvou historických obcí.
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1586
Tvrz v Polance poprvé prameny zmiňují v roce 1586,
kdy ji jako součást věna připsal své manželce Sáře
Rubigalové z Karlsdorfu Zikmud Sedlnický z Choltic.
Na čtyřkřídlý barokní zámek s nevelkým vnitřním
dvorem a vstupní bránou ze západní strany nechal
tvrz před rokem 1674 přestavět Jan Kryštof Vanecký
z Jemničky. Kaple Archanděla Michaela i přízemní
místnosti byly zaklenuty křížovou klenbou, v patře
se nacházely trámové, místy malované stropy. Loď
kaple zdobily renesanční, po přestavbě pak barokní
fresky. Rozsáhlou rekonstrukci prodělal zámek
v roce 1895, kdy jej vlastnil Gebhard kníže Blücher
z Wahlstattu. Od 60. let 20. století využívalo
zámek místní jednotné zemědělské družstvo
jako skladiště.

1850
V roce 1614 došlo k rozdělení polanského panství
na dva samostatné statky – Horní Polanku s tvrzí
a Dolní Polanku – mezi Zikmunda a Annu Porubské
z Velké Poruby, kteří dědili majetek po zemřelé
sestře Konstancii Kornicové. Na konci 17. století
připadl dolní díl k panství v sousedních Klimkovicích a Horní Polanka zůstala nadále samostatným
statkem. V roce 1850 se obě části spojily v jednu
politickou obec, ke které náležely také osady Janová,
Václavovice, Fonovice a Přemyšov. V roce 1948 byly
osady Fonovice a Václavovice vyčleněny z obce
a připojeny ke Klimkovicím.
(Polanka před rokem 1918)

1815
Od podání žádosti o zřízení školy uplynulo více než
dvacet let, než byla první jednotřídní škola v Polance
v roce 1815 otevřena. Do té doby musely děti navštěvovat školu v Klimkovicích, pro mnohé dosti vzdálenou. Nevelký školní domek přestal časem stačit.
V roce 1873 došlo ke slavnostnímu vysvěcení nové
školy se třemi třídami (nyní sídlo obvodu). Také tato
budova rostoucímu počtu dětí nedostačovala, takže
se v roce 1905 žáci a učitelé stěhovali znovu (dnes
ZUŠ H. Salichové). Od roku 1931 se obecná škola dělila
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o prostory s nově zřízenou školou měšťanskou.
Současná školní budova byla vystavěna podle
projektu architekta Václava Surého v roce 1952.
(Učebna biologie, 1954)

1847
První dopravní spojení Polanky s okolím zajišťovala
od května 1847 Severní dráha Ferdinandova spojující
Vídeň a Krakov. Větší význam pro místní však měla
lokální dráha Svinov-Klimkovice, která zahájila
provoz v prosinci 1911. Do roku 1926, kdy byla trať
elektrifikována, na ní jezdily parní vlaky. 1. ledna 1978
nahradila tramvajovou dopravu autobusová linka.
V roce 1964 začal také provoz na tzv. Polanecké
spojce, železničním úseku mezi stanicemi Ostrava-Kunčice, Polanka n. O. a Ostrava-Svinov. Výstavba
této spojnice se plánovala již v roce 1909 jako součást
místní dráhy Svinov-Těšín, tehdy však k jejímu
dokončení nedošlo.
(Železniční stanice Polanka n. O., 1979)

1893
26. září 1893 posvětil klimkovický farář Eustach
Glabazňa věžní kříž právě dokončeného kostela
sv. Anny. O pár dní později se však chrámová věž
zřítila k zemi. Majitel panství kníže Blücher chtěl
po této události postavit pouze malou zvonici,
ale zemská slezská vláda nařídila zbudování nižší
věže na náklady stavitelů. Kostel tedy dostal novou
22 m vysokou věž, ale kníže Blücher jej v reakci
na tyto události prohlásil za soukromý majetek,
obehnal plotem a zakázal do něj přístup veřejnosti.
Tento stav trval až do 1. prosince 1898, kdy kníže
za obnos 30 tisíc zlatých ze stavební nadace Karoliny
hraběnky z Berolingen ohradu zrušil. Slavnostní
svěcení zpřístupněného kostela se konalo
22. dubna 1900.

1950
V létě roku 1950 byla na budově hasičské zbrojnice
v Janové odhalena pamětní deska třem obětem
2. světové války z řad polanských občanů.

Mjr. Jiří Král bojoval v řadách francouzského
letectva a za několik vítězství nad nepřítelem
získal francouzský Válečný kříž. 8. června 1940 však
podlehl přesile 12 německých stíhačů a v troskách
hořícího letadla zahynul. V samém závěru války
29. 4. 1945 gestapo odvleklo Josefa Tomáška a jeho
syna Bohumila, v jejichž domě našli Němci raněného
ruského vojáka s ošetřovatelkou. Z velitelství
v Klimkovicích se nikdy nevrátili.

1975
2. července 1975 zemřela malířka Helena Salichová,
která spojila celý svůj umělecký život s Polankou,
kam se přestěhovala v roce 1926 po studiu na pražské
Akademii výtvarných umění. Patřila k první generaci
žen, jimž se po vzniku Československa tato instituce
otevřela. Zabývala se malbou, grafikou i ilustrací.
Sama také psala a zajímala se o lidový hudební
i slovesný projev. V roce 1926 stála u zrodu Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců a později
také spolku Výtvarní umělci Moravská Ostrava, mezi
jejichž členy patřil rovněž malíř Josef Dobeš, rodák
z Polanky (1898–1974). Pro své vlastenecké postoje
jej v září 1939 zatklo gestapo a celou válku strávil
v koncentračním táboře Sachsenhausen,
kde pracoval společně s Josefem Čapkem
v dílnách Kunstmalerei.

1985
Národní přírodní rezervace Polanská niva je unikátní
místo tvořené lužními lesy, mokřady, tůněmi,
loukami a dravým tokem meandrující řeky Odry
i s jejími slepými rameny mezi Polankou nad Odrou
a Jistebníkem. Tato přírodní rezervace bohatá
na vzácnou faunu i flóru je součástí Chráněné
krajinné oblasti Poodří. Dlouholetou součástí
krajiny je též rybniční soustava tvořená několika
většími i menšími rybníky na levém břehu řeky
Odry. Nacházejí se zde také čerpací stanice
jodobromových vod, které zásobují lázně
v Klimkovicích. Národní přírodní rezervací byla
tato lokalita vyhlášena v roce 1985 a zaujímá
plochu 122,30 ha.
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