ČÍSLO 1 / leden 2021

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme na prahu roku 2021 a všichni vyhlížíme světlo na konci tunelu, ve kterém stále k dnešnímu dni jsme. Věřme, že tento rok bude
průlomový a po proočkování se naše země vrátí k normálnímu bezpečnému životu bez Covidu. Budeme moci pracovat, děti chodit do
školy, sportovat, zajít si do divadla nebo vyrazit na dovolenou. Opět
tak začneme žít plnohodnotný život!
Nebudu tedy stále opakovat trápení, které nám tato nemoc přinesla
v roce 2020, ale pokusím se najít i pozitiva, která nám život v obci
v minulém roce obohatila. Stihli jsme si užít plesovou sezonu a
pár společenských akcí. Především jsme pak zažili rušnou stavební
sezonu plnou investic a oprav. Mezi ně patří vybudování sportovního areálu u základní školy, rekonstrukce bývalé radnice na pečovatelské byty, rekonstrukce zdravotního střediska, opravy komunikací, rozšíření vsypové loučky, vybudování polních cest, vodovod
a komunikace na Přemyšově. Začalo se také s budováním 4. etapy
plošné kanalizace, v páteřní komunikaci 1.května. Dochází tak stále
k většímu životnímu komfortu v naší krásné Polance. Celkově to
pak byl velmi náročný rok, který se navždy zapíše do dějin celého
světa. Nebylo to jednoduché, ale v Polance jsme to zvládli. Táhli
jsme za jeden provaz, vzájemně si pomáhali a odměnou nám budiž
krásný a pohodový život v naší obci. Chtěl bych všem, kteří se na
veřejném životě Polanky v roce 2020 podíleli poděkovat a přeji si,
aby nám stejné nadšení vydrželo i roce 2021.
Nový rok, bude zejména v první polovině náročný, a to nejen po
pracovní stránce, ale také po té sportovní či společenské. Nicméně
postupně snad budeme moci, alespoň z části využívat naše spor-

tovní a kulturní stánky. Zastupitelstvem schválený rozpočet našeho
městského obvodu je sice oproti minulým létům nižší, ale i tak se
rozvoj Polanky nezastaví. Podrobně máte popsány veškeré opravy
a investice v samostatných článcích tohoto zpravodaje. Rozpočet
je vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji ve výši 65 960 tis. Kč
a podrobně je popsán v přiložené tabulce.
Není vždy jednoduché určit priority a nastavit zcela jasný plán.
V Polance se nám to dlouhodobě daří, i když vždy bude na některé
věci jiný pohled. Snažíme se vždy i s těmito názory pracovat, aby
výsledek byl pro Polanku pokud možno nejlepší.
Přeji Vám tedy ještě jednou úspěšný a šťastný rok 2021.
Váš starosta
Pavel Bochnia

SLOVO TAJEMNICE ÚMOB POLANKA NAD ODROU
Vážení občané,
vypršel čas roku 2020, který byl z velké míry ovlivněn pandemii COVID – 19 a tím souvisejících opatření. Tato opatření rovněž ovlivnila chod
úřadu, tak jako jiných společenských organizací. I přes tato omezení jsme se snažili Vaše žádosti vyřídit v co nejkratších termínech.
Nyní nastává rok 2021, na jehož počátku se rovněž setkáváme s některými omezeními, která nás pravděpodobně budou ještě nějaký čas provázet.
K těmto opatřením patří i omezení úředních hodin Úřadu městského obvodu a to na 5 hodin dvakrát týdně. Abychom umožnili občanům možnost
vyřídit si nezbytné záležitosti osobně, jsou stanoveny úřední hodiny jak na dopolední, tak odpolední dobu, a to v pondělí a středa v době od 9:00
do 11:00 hod a od 14:00 do 17:00 hod, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
V novém roce Vám přeji především zdraví, pohodu a štěstí.

Ing. Zdeňka Kloužková
Tajemnice ÚMOb

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU
Vážení občané,
máme tu první číslo letošního zpravodaje a s ním nesmí chybět informace o jednání samosprávy městského obvodu Polanka nad Odrou.
Rada městského obvodu projednávala pravidelné body, kterými jsou
žádosti o připojení pozemků k místním komunikacím, smlouvy o právu provést stavbu při umístění sítí v obecních pozemcích, vyjádření k
záměrům z pozice vlastníka aj.
Níže přinášíme výčet některých usnesení z rady městského obvodu:
- rozhodla o uzavření dodatku č. 8, smlouvy o nájmu tepelných zařízení se společností VAE THERM, spol. s.r.o, kdy předmětem je pořízení nového technologického zařízení kotelny objektu č.popisné 1/2a,
- rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena
o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Místní komunikace a chodník Za
Podjezdem, Polanka nad Odrou, II. etapa se společností STRABAG
a.s., za cenu 5 650 691,15 Kč bez DPH,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 4 v rámci realizace stavby „Stavební
úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou“ se zhotovitelem společností CONE – STAVITELSTVÍ a.s., kterým se v souvis-

losti s vícepracemi a méněpracemi upravuje cena díla na částku 14
155 884,64 bez DPH,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího
zařízení se společností KONE a.s., v objektu č. popisné 1/2a,
- rozhodla o pronájmů podporovaných pečovatelských bytů v objektu
č. popisné 1/2a,
- schválila odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Polanka nad Odrou pro rok 2021,
- rozhodla v souvislosti s epidemiologickou situaci o uzavření mateřské školy s účinnosti od 11.12.2020 do 4.1.2020,
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou se na svém
jednání sešlo dne 16.12.2020, kde mezi nejdůležitějším projednávaným bodem byl rozpočet městského obvodu na rok 2021. Bližší popis
schváleného rozpočtu je uveden v samostatném článku.
Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách městského obvodu, případně na požádání k nahlédnutí v kanceláři tajemnice
ÚMOb Polanka nad Odrou.
Z.K

BANKOMAT NA ZKOUŠKU

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
JARO 2021

Od února je možné v Polance vybrat hotovost prostřednictvím bankomatu, který se nachází u výtahu budovy radnice. Městský obvod si bankomat pronajal od společnosti Euronet, která bude také zajišťovat jeho
provoz. Poplatek za výběr z bankomatu je dle ceníku banky, u které je
účet veden, jedná se poplatek za výběr z cizího bankomatu. Ze strany
společnosti Euronet nejsou účtovány žádné další poplatky. Po ročním
provozu bude posouzena možnost prodloužení pronájmu především s
ohledem na zájem občanů o tuto službu.

Ve dnech 22. – 23. března 2021 budou na území městského obvodu Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad.
Odvezeny budou až následující den 24. března. Do kontejnerů bude
možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího
množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.
R.M

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci Vám oznamujeme, že se
plánované vítání občánků dne 23. ledna 2021 ruší. Vývoj situace budeme nadále sledovat a v případě, že se stávající situace kolem epidemie
uklidní, vítání občánků by snad mohlo proběhnout v červnu. Rodiče
dětí, které se narodily v roce 2020 budeme písemně kontaktovat o dalším postupu. Další informace Vám budou sděleny na matrice ÚMOb
Polanka nad Odrou.
Petra Mamulová - 599 425 102, pmamulova@polanka.ostrava.cz
Petra Metelková - 599 425 103, pmetelkova@polanka.ostrava.cz
V letošním roce Vám přejeme pevné zdraví a spoustu radosti z Vašich
ratolestí.
P.M
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POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme pejskaře, že k poslednímu březnu je splatný poplatek za psa. Poplatek je nutné uhradit za každého psa, který je starší
než tři měsíce (štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, mikročipem však nemusí
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
03.07.2011).

Vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňujeme platbu
převodem na účet. Úřední hodiny jsou v současné době upraveny takto: po, st 09:00 - 11:00hodin a 14:00 - 17:00 hodin.
Výše poplatku - rodinný dům 180,- Kč /za každého dalšího psa
180,- Kč/, panelový dům 1000,- Kč.

K přihlášení psa je nutné doložit očkovací průkaz, případně pas
zvířete. Poplatek lze platit hotově nebo kartou v budově Úřadu
městského obvodu Polanka nad Odrou a také bezhotovostně na č.ú.
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete č.p.
vašeho domu.

ROZPOČET
A VÝDAJŮ
NA16.12.2020
ROK 2021
Zastupitelstvo městského
obvoduPŘÍJMŮ
Polanka nad Odrou
schválilo dne
rozpočet na rok 2021.

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou schválilo dne 16.12.2020 rozpočet na rok 2021.
SMO, městský obvod Polanka nad Odrou
Schválený rozpočet příjmů na rok 2021
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj
Sportovní zař. v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby – pronájmy pozemků a věcná břemena
pečovatelská služba

Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Přijaté transfery ze SR, MMO a SF
Příjmy celkem před konsolidací
Konsolidace příjmů
Financování– změna stavu krát. prostředků
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci

SMO, městský obvod Polanka nad Odrou
v tis. Kč
130
15
150
3 000
753
80
5
1 981
1172
554
197
430
535
16
346
2
36 944
46 310
-350
20 000
65 960

Schválený rozpočet výdajů na rok 2021
Silnice – zimní a letní údržba
Záležitosti pozemních komunikací
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury

Pořízení,zachování a obnova hodnot kultur.povědomí

Činnosti registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury - APOZ
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Pomoc zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služba a územní rozvoj
změny technologií vytápění
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní asistence, pečovatelská služba
Ostatní záležitosti a činnosti v oblasti soc.péče
Krizová opatření
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastní fondům v rozpočtech územní úrovně

Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem před konsolidací
Konsolidace výdajů
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
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v tis. Kč
16 597
5 766
150
75
6 729
15
608
82
100
152
281
250
3 421
480
180
80
30
10 353
493
1 154
1 104
200
3 495
446
30
66
323
2 237
10 054
17
200
350
200
592
66 310
-350
65 960

POLANKA V ROCE 2021 SMĚŘUJE INVESTICE PŘEDEVŠÍM
DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Pro letošní rok jsou plánovány tři větší stavební akce, které by měly
významným způsobem přispět ke zvýšení dopravní bezpečnosti
a zabezpečit přijatelný komfort dostupného parkování v blízkosti
zařízení ve správě městského obvodu. V jarních měsících budou
opětovně zahájeny stavební práce v okolí zdravotního střediska.
Bude zbourán betonový parkovací přístřešek, který bude nahrazen zpevněnou plochou s devíti parkovacími stáními. Parkoviště
bude od objektu oddělovat asfaltová plocha navazující na vyvýšený
chodník lemující budovu. Následně bude opraven povrch přístupové komunikace.

Před létem bude rovněž zahájena stavba parkoviště u hřbitova.
Předmětem projektu je novostavba parkoviště na ul. Anny Letenské. V současné době je počet parkovacích míst nedostatečný, tímto návrhem dojde ke zkvalitnění parkování pro návštěvníky hřbitova. S ohledem na zachování piety místa je parkoviště navrženo
z architektonicky vhodných materiálů. Na parkovišti bude umístěno celkem 46 kolmých stání, z toho 3 stání vyhrazená pro osoby
s omezenou schopností pohybu, situována co nejblíže ke vstupní
bráně hřbitovu. Zpevněné plochy jsou odvodněny do vsakovacích
objektů, součástí stavby je samostatný objekt veřejného osvětlení.

Od dubna se také rozeběhnou práce na II. etapě rozšíření místní
komunikace Za Podjezdem a související stavbě chodníku. V rámci
celkové rekonstrukce komunikace bude v místě křížení s ulicí Jana
Nohy vybudován bezpečnostní prvek ve formě zvýšené plochy křižovatky. Nový chodník bude lemovat komunikaci až k posledním
nemovitostem v koncovém úseku ulice. Do letních prázdnin bude
stavba hotova a v následujících letech je možné počítat s opravami
navazujících ulic.

Předáním staveniště je zahájena poslední etapa každého projektu.
Výkresy, výpočty a myšlenky projektantů se začnou přetvářet do
reálné podoby díla. Příprava veřejně prospěšných staveb je náročná především z důvodu nutnosti nalezení souladu mezi záměrem
obce, platnými zákony a požadavky vlastníků dotčených nemovitostí. Přes jakkoli důkladnou přípravu vyvolá každá realizace kolize
a nejasnosti, tak snad se při jejich řešení potkáme vždy s otevřenou
myslí na všech stranách.
R.M

Parkoviště u hřbitova

LINIOVÝ ODVODŇOVAČ

S ROŠTEM DL. 21,20m

LEGEND

Parkoviště u zdravotního střediska
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PROJEKTY MĚSTSKÉHO OBVODU PŘIPRAVENÉ K REALIZACI
V níže připojené tabulce je uveden zjednodušený seznam projektů připravených k realizaci v nejbližším období. Pro přehled je
uveden rok od kdy se na projektu začalo pracovat. Další sloupec zahrnuje náklady vynaložené v rámci projektové přípravy, jedná
se o výdaje na zpracované studie, projektové dokumentace, přeložky sítí apod. Další sloupec zahrnuje předpokládané realizační
náklady vycházející z rozpočtu projektu nebo zpracovaného odhadu. Poslední údajem je plánovaný rok realizace. Termín realizace
projektu však může ovlivnit velká řada faktorů: možnost získání spolufinancování z externích zdrojů nebo rozpočtu města; priorita
vyvolaná neutěšeným stavem nebo nutnosti řešení zcela jiného úkolu; termín realizace ovlivní také přímá návaznost na jiný projekt.
Například s ohledem na plánovanou opravu ulice 1. května v roce 2022, byly všechny projekty související úzce s touto silnicí nasměrovány nebo pozdrženy do roku 2022.

SDÍLENÁ KOLA V POLANCE
Začátkem roku byly na území městského obvodu zřízeny stanoviště pro sdílená kola tzv. BIKESHARING. Službu zajišťuje město Ostrava prostřednictvím společnosti Nextbike. Provoz sdílených kol bude celoroční. V období největšího zájmu, od června do září, bude v ulicích města minimálně tisícovka sdílených kol. Od března do května a od října do listopadu jich bude minimálně 800 a v lednu, únoru a prosinci jich poskytovatel
musí zajistit minimálně 400. Služba bude dostupná ve všech městských obvodech a v Polance máme celkem 6 stanovišť. Podrobné informace o
provozu a podmínkách sdílení kol najdete na webových stránkách www.nextbikeczech.com.
1. ul. 1. května, Dolní Polanka, Hospůdka u Machů
2. ul. Hraničky, Dělnický dům, parkoviště
3. ul. 1. května, před prodejnou Hruška
4. ul. Heleny Salichové, sportovní hala
5. ul. Ostravská, autobusová zastávka Janová
6. ul. Jiřího Krále, dětské hřiště Janová
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VÝSTAVBA V POLANCE NAD ODROU V ROCE 2020
Bytový dům s pečovatelskými byty
V rámci realizace projektu byl objekt kompletně modernizován včetně
přiléhající zeleně a zpevněných ploch, kdy se jednalo především o nové
přípojky na inženýrské sítě, doplnění veřejného osvětlení, nové chodníky, parkovací stání a výsadbu dvou parčíků. Provedenou přestavbou
objektu vzniklo 8 nových bytů s podlahovou plochou do 50 m2. Bezbariérový přístup je zajištěn instalovaným výtahem. Celkové náklady
dosáhly na částku 27.385 tis. Kč. Z rozpočtu městského obvodu činilo
spolufinancování 3.767 tis. Kč, zbývající náklady byly pokryty z prostředků SMO a dotace.

Rekonstrukce sportovního areálu
Předmětem projektu byla komplexní modernizace fotbalového areálu v
blízkosti základní školy. Přestavba zahrnovala především úplnou obnovu travnatého hřiště, nová dvě hřiště s PUR povrchem a hřiště s umělým trávníkem a osvětlením. Zbývající prostor zabírají nové asfaltové
plochy určené pro kolečkové sporty. V závěru realizace byly upraveny
okolní travnaté plochy, vysazena vhodná zeleň a doplněn mobiliář. Celkové náklady dosáhly na částku 27.618 tis. Kč. Z rozpočtu městského
obvodu činilo spolufinancování 4.140 tis. Kč, zbývající náklady byly
pokryty z prostředků SMO a dotace.

Polní cesty (Odbočná, Na Hranici)
Předmětem projektu bylo vybudování nové komunikace pro zajištění
obslužnosti nemovitostí na odlehlém místě ul. Na Hranici. Pozemky
a rodinné domy v této lokalitě byly přístupny pouze po nezpevněné
lesní a polní cestě, v době nepříznivého počasí téměř nepřístupné. Byla
zde vybudována asfaltová komunikace šíře 4m se dvěma výhybnami.
Současně bylo zajištěno odvodnění nové komunikace formou příkop,
odvodňovacích žlabů zaústěných do vsakovacího objektu. Celkové náklady dosáhly na částku 6.533 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu městského obvodu.

Stavební úpravy objektu č.p. 545 (zdr. středisko)
Projekt se především zabýval radikálním zlepšením tepelně izolačních
vlastností obálky objektu formou doplnění tepelných izolací střešního
pláště, zateplením obvodového zdiva včetně soklu a stropu suterénu.
Byla provedena výměna střešní krytiny a vnitřních společných instalací. V rámci stavebních úprav byl jeden větší byt přebudován na 2 menší
bytové jednotky a stavebně upraveny nebytové prostory. Celkové náklady dosáhly na částku 17.260 tis. Kč. Z rozpočtu městského obvodu
činilo spolufinancování 4.802 tis. Kč, zbývající náklady byly pokryty z
prostředků SMO a dotace.

Polní cesty HPC 45 a 55.1, Polanka nad Odrou
Předmětem projektu bylo vybudování nové polní komunikace, která
zajistila bezproblémový přístup k zemědělsky obdělávaným pozemkům a rovněž propojila dva areály DV Polanka. Jedná se o úsek vedoucí za Polními rybníky od komunikace pod sběrným dvorem až po
nově postavený most přes potok Polančici. Vybudování této komunikace umožňuje minimalizovat pohyb zemědělské techniky po silnici
1. května při obsluze polí na jižní straně zastavěného území městského
obvodu. Celkové náklady činí 9.625 tis. Kč a byly hrazeny Státním
pozemkovým úřadem.
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VÝSTAVBA V POLANCE NAD ODROU V ROCE 2020
Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I.
Realizací projektu budou dokončeny všechny páteřní části kanalizační
stoky uložené v silnici 1. května. Jedná se o úseky: křižovatka ul. K Pile
- křižovatka ul. Oblouková; krátký úsek kolem obecní kaple; od objektu Hasičárny směrem na Klimkovice až po budovu Radnice; úsek kolem pozemku chovatelů s napojením na kanalizaci v ul. Malostranská;
ul. Skotnice s napojením na kanalizaci 1. května; od točny autobusů u
Klimkovic k ul. Nábřežní včetně části této ulice. Stavební práce budou
dokončeny do konce roku 2021. Celkové náklady v současnosti činí
cca 65 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ
Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce plynové kotelny v
objektu školní jídelny. Stávající plynové kotle byly již za hranicí životnosti a rovněž bylo nutné modernizovat způsob přípravy teplé užitkové
vody pro provoz školní kuchyně. Nově je zdrojem tepla sestava dvou
závěsných teplovodních kondenzačních kotlů zapojených do kaskády o
celkovém výkonu do 100 kW. Nové kondenzační kotle s vysokou účinností výrazně sníží celkové náklady na vytápění objektu. Celkové náklady činily 989 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu městského obvodu.
Rozšíření pomníků na vsypové loučce
Předmětem projektu bylo vybudování dvou nových pomníků pro umístění pamětních desek se jmény pohřbených na vsypové loučce hřbitova
v Polance nad Odrou. S ohledem na neustále narůstající zájem občanů
o tento způsob uctění památky zesnulých byla kapacita stávajících pamětních desek vyčerpána. Vsypová loučka byla modernizována v roce
2014, projekt v dispozičním návrhu počítal i s možností budoucího
rozšíření. Celkové náklady dosáhly na částku 333 tis. Kč. Z rozpočtu
městského obvodu činilo spolufinancování 33 tis. Kč, zbývající náklady byly pokryty z rozpočtu SMO.
Oprava povrchu polních komunikací
V posledním čtvrtletí roku 2020 proběhla oprava povrchů dalších polních komunikací a to především v úseku od ul. Hraničky přes železniční přejezd směrem k objektu sádek na cyklostezce do Jistebníku. Po
provedení opravy volal především neutěšený stav komunikace spolu
s neustále narůstajícím počtem cyklistů a pěších turistů. Část od ulice
Hraničky po železniční přejezd byla provedena v asfaltu a na zbývajícím úseku byla doplněna vrstva asfaltového recyklátu a zaválcována.
Celkové náklady činily 680 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu městského obvodu.
Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba
V rámci této rozsáhlé dvouleté akce byl kompletně opraven vodovodní
řád v lokalitě Přemyšov. Jedná se o investiční akci statutárního města
Ostravy připravovanou již od roku 2007. Po ukončení veškerých výkopů a přípojek byla provedena rozsáhlá celoplošná oprava povrchů
komunikací a to především ulice Příměstská a U Olší.

Mezi další menší projekty a opravy zajišťované městským obvodem patří například rozšíření kontejnerových stání na tříděný odpad na osadě
Janová (Maková, J. Krále, K Lípě); oprava chodníků mezi školou a fotbalovým areálem; doplnění vitrín a plakátovacích ploch na autobusových
zastávkách (Skotnice, U Dluhoše, Horní Polanka); doplnění laviček u smuteční kaple; vodovodní přípojka pro hřiště Janová; oprava výtluků na
místních komunikacích a nad rámec běžné údržby veřejné zeleně, pak bylo provedeno rozsáhle ošetření vzrostlých stromů v parku, rekultivace
trávníku na dětském hřišti Janová, a drobné dosadby izolační zeleně kolem dálnice.
Přestože rok 2020 nebude obecně patřit mezi roky úspěšné, ale spíše roky výjimečné, o investiční výstavbě v Polance za více než 150 mil. korun
lze bez nadsázky říct, že to byl rok jak výjimečný, tak i úspěšný.
R.M
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři, úvodem bych vám všem rád popřál pevné zdraví
a životní optimizmus v roce 2021. Pevně věřím, že v mnoha
ohledech bude lepší než ten rok minulý.
„Statistika nuda je, má však cenné údaje“. Tímto úryvkem známé písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře bych chtěl navázat na vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se on-line výuky na naší škole. Na přelomu listopadu a prosince roku
2020 jsem všechny rodiče požádal, aby formou elektronického
dotazníku vyjádřili svůj názor na distanční výuku naší školy.
Obdržel jsem celkem 159 odpovědí, kterých si velmi vážím
a za které děkuji. Přes všechna úskalí, která výuku na dálku doprovázejí, mě výsledky mile překvapily. Téměř polovina rodičů
(46 %) udělila škole za on-line výuku v během podzimu roku
2020 jedničku. Průměrná známka 1,8 však také naznačovala,
že máme jisté rezervy, na kterých bychom měli zapracovat. To
podtrhuje i fakt, že 70 % rodičů považovalo on-line výuku za
dostačující, zatímco 30 % za nedostačující. Z výtek se nejčastěji
opakovala žádost o navýšení počtu on-line hodin. I proto jsme
při opětovném zavedení distanční výuky na začátku roku 2021
rozšířili jejich počet u prvního stupně ze dvou na tři hodiny v
kombinaci se samostatnou prací a zároveň upravili i on-line rozvrh na druhém stupni ZŠ.
Možnost vyjádřit názor na on-line výuku dostali také žáci
3. až 9. ročníku. Ne, že by mě nezajímal pohled našich nejmladších žáků, kteří navštěvují 1. a 2. ročník, ale práce s on-line dotazníkem je přece jen pro ně v tomto věku ještě obtížná, ne-li
nemožná. Na základě reakce rodičů však vím, že s prací paní
učitelek byli velmi spokojeni. Žáci byli v hodnocení nepatrně
přísnější než jejich rodiče. Průměrná známka byla 1,9 a nejvíce se v hodnocení objevilo dvojek (46 %). Z připomínek žáků
ale není možné udělat jednoznačný závěr, jelikož jejich náměty
na zlepšení výuky byly velmi různorodé. První skupina žádala
například menší množství úkolů a méně on-line hodin, druhá
skupina naopak požadovala více úkolů a více on-line hodin. Je
nutné však dodat, že obě skupiny obsahovaly žáky stejné třídy.
Zcela zřejmé však bylo, na koho (na co) se žáci nejvíc těší. Téměř polovina (48 %) ze 198 žáků uvedla, že se těší na spolužáky,
pomyslné druhé místo (33 %) pak obsadili jejich učitelé. Z toho
plyne, že žáci během výuky na dálku postrádají sociální kontakt
a sebelepší technologie jim ho nahradit nemůže.
Na začátku roku 2021 bych chtěl poděkovat všem polanským i
nepolanským organizacím, které se podílely na chodu školy v
roce 2020 nebo se školou spolupracovaly. Rovněž děkuji všem
zaměstnancům školy za jejich pracovní nasazení a za to, jak se
dokázali vyrovnat s nejrůznějšími restrikcemi. Zvláštní dík patří zřizovateli školy nejen za spolupráci během epidemiologické
situace, ale také za vybudování sportovního areálu navazujícího na venkovní prostory základní školy. Ve víru nejrůznějších
koronavirových zpráv se na slavnostní otevření první říjnovou
sobotu minulého roku nějak pozapomnělo. Všichni pevně doufáme, že si ho konečně děti a žáci naší školy budou moci brzy do
sytosti užít, třeba už na jaře letošního roku.
RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy
Slavnostní otevření sportovního areálu dne 3. 10. 2020
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PROJEKTY ŠKOLY REALIZOVANÉ S FINANČNÍ PODPOROU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY V ROCE 2020
Přestože byly aktivity školy v roce 2020 výrazně ovlivněny epidemiologickou situací, podařilo se nám realizovat a dotáhnout do zdárného
konce tři projekty, které byly finančně podpořeny statutárním městem
Ostrava.
Polanka Children´s Cup 2020
Polanka Children´s Cup 2020 byla celoroční sportovní příprava dětí
1. stupně ZŠ zaměřená na miniházenou. Myšlenkou projektu bylo zapojit děti do pohybu a „zapálit jiskru“ pro pravidelné sportování ve
škole i mimo ni. Proto jsme pod hlavičkou naší školy pozvali žáky
a jejich učitele ZŠ Porubské, ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, ZŠ a MŠ
Ostrava-Svinov, ZŠ generála Zdeňka Škarvady, ZŠ a MŠ Stará Ves nad
Ondřejnicí a dalších škol na pravidelné turnaje v miniházené. O skvělou atmosféru během turnajů se postarali nejen samotní aktéři, učitelé
a trenéři, ale také žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, kteří
na turnajích rozvíjejí své komunikační a organizační dovednosti.
Dne 23. 10. 2019 proběhla kontrola projektu panem prof. Robertem
Čepem, Ph. D., MSc., který je členem Komise pro vzdělávání, vědu
a výzkum Rady statutárního města Ostrava. Z jeho strany byl projekt
hodnocen pozitivně.
Od 11. 3. 2020 však byly z důvodu nouzového stavu turnaje pozastaveny. Situace se nelepšila ani od září roku 2020, proto jsme je koordinovali s učiteli na spolupracujících školách individuálními zápasy v miniházené. I když jsme se loni nepotkali tolikrát jako v minulých letech
a nemohli měřit mezi sebou sportovní síly, děti si užily každý turnaj.
Pokud bude projekt podpořen i letos, rádi bychom do sportování zapojili také děti z naší mateřské školy.

Sportovní dopoledne s předškoláky
Na začátku školního roku 2020/2021 navštívili předškoláci nově zřízený sportovní areál u základní školy, kde společně s žáky prvních tříd
plnili jednotlivé sportovní disciplíny. Akce se zúčastnily rovněž paní
učitelky prvních tříd a mateřské školy. Celou akci zaštiťovala paní učitelka tělesné výchovy společně s žáky osmých a devátých tříd. Děti
a žáci za své sportovní výkony získali odměny.

Uspávání broučků
Samotné akci předcházela motivace dětí v jednotlivých třídách s novými dětskými padáky v barvách podzimu. Akce následně pokračovala na
školní zahradě, kde si děti společně se svými učitelkami rozdaly nářadí
(plastové hrábě, dětská plastová kolečka) a pustily se do shrabování
spadlého listí. Z listí vytvářely zimní domečky pro broučky a jiná zvířátka. Jako odměnu za pomoc broučkům a také vlastně i za pomoc při
úklidu školní zahrady všechny děti obdržely krásné medaile.

Heslem 11. ročníku bylo:
Hala se jen otřásá, když tolik hlasů tu jásá. Všichni hrají jako draci, už
se nám tu branky kácí. Každé dítě s úsměvem, s míčem běhá tam a sem.
My jsme přece házenkáři, radostí nám očka září. I když máme modřin
pár, zavoláme „LOVU ZDAR!“
Pod jednou střechou
Cílem projektu byla adaptace dětí mateřské školy na školu základní,
navázání kontaktu mezi jednotlivými zaměstnanci základní a mateřské
školy a rozšíření spolupráce s rodiči dětí a žáků. V roce 2020 jsme museli bohužel řadu akcí přizpůsobit hygienickým pravidlům, ale i přesto
se nám zejména pro děti mateřské školy podařilo uspořádat Pasování
předškoláků, Sportovní dopoledne s předškoláky, Uspávání broučků
a Mikulášskou nadílku.
Pasování předškoláků
Na konci školního roku 2019/2020 proběhlo na školní zahradě mateřské
školy Pasování předškoláků, které bylo spojeno s akcí Cesta kolem světa. Na jednotlivých stanovištích plnily děti v maskách různé úkoly pod
dohledem zaměstnanců mateřské školy v tradičních kostýmech dané
země. Po splnění všech úkolů děti hledaly schovaný sladký poklad. Ve
druhé části akce se k dětem přidali budoucí paní učitelky prvních tříd,
vedení školy a rodiče dětí a za velmi příjemné atmosféry proběhlo očekávané pasování. Akce byla zakončena společným grilováním.

Mikulášská nadílka
Na tradiční akci spojenou s Mikulášskou nadílkou se zaměstnankyně
mateřské školy převlékly za Mikuláše, čerty a anděly a kuchařky připravily speciální menu. Novinkou byly tzv. Čertovské radovánky, během kterých si děti ve spolupráci s rodiči připravily masky v podobě
andělů a čertů. Mikuláš pak navštívil jednotlivé třídy mateřské školy
a po zásluze děti obdaroval.
Podpora digitální výuky na rok 2020
Projekt byl zaměřen na softwarové vybavení počítačů a proškolení pedagogů Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou v souvislosti s distanční a digitální výukou. Celkem 21 notebooků bylo z
projektu vybaveno desktopovou verzí MS Office 2019, který je základním nástrojem tvorby digitálních učebních materiálů pro žáky. Z tohoto
počtu bylo osm notebooků s instalovaným programem zapůjčeno také
žákům v průběhu distanční výuky. V období od začátku listopadu do
poloviny prosince 2020 došlo prostřednictvím webinářů k proškolení
pedagogů základní školy v práci s MS Office 365.
Statutární město Ostrava podpořilo projekty finanční částkou
209 000 Kč. Za tuto podporu upřímně děkujeme.

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy
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LÉK NA ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIROVÉ ANEB SEDM STATEČNÝCH
Ani pro děti není jednoduché zvládat toto náročné období, kdy
se nemohou setkávat s přáteli, navštěvovat různé zájmové oddíly a provozovat své oblíbené činnosti na obvyklých místech.
Jak si mohou udržet pozitivní naladění? Mnozí se ještě intenzivněji začali věnovat svým zálibám, na které před pandemií tolik
času nebylo. Koníčkům, na které se každý den těší, které jim
dělají radost a při kterých prožívají ty šťastnější okamžiky svého života. Jejich zájmy mají významný vliv na jejich duševní
a tělesnou pohodu a na doplnění tolik potřebných sil. Tady je pár
příspěvků pro inspiraci.
Kočkování
Anna, 4.B
O kočky se zajímám odmala. K jejich chovu mě přivedly zajímavé kočičí historky mých rodičů. Dobré je, že se dají chovat
venku i v domě. Baví mě pečovat o ně, hrát si s nimi, mazlit
se s nimi a pozorovat je, co celý den dělají. Sleduju, jak se od
narození chovají, jak rostou a jak se mění.
Naše kočky jsou krásně chlupaté, hlavně teď, když mají zimní srst. Zjistila jsem, že mají různé povahy. Některé jsou milé
a přítulné. Jiné jsou divoké a hravé, někdy zlobí. Hlavně koťata.
Mlsné jsou ale všechny. Chov takových stále hladových krků
také něco stojí. A jsou lenivé. Řekla bych, že většinu času prospí.
Bohužel bydlíme blízko silnice a několik koček se už z procházky nevrátilo a skončilo pod autem. To je pak u nás smutné období. Letos v září tak zahynula naše Micka a její koťátko jsem si
musela vzít na starost, aby neumřelo. Pravidelně jsem ho krmila z lahvičky a vychovávám ho. Pojmenovala jsem ho Snížek,
protože je skoro celý bílý. Je s ním velká sranda. Ráno je plný
energie, lítá po domě, všechno zkoumá, takže letos jsme vánoční stromeček zdobili až metr od země. S taťkou dokonce chodí
na pracovní porady, které má přes počítač. Snížek se stal dalším
členem naší rodiny. Už si to tu bez něho neumíme představit.

Detektor kovů
Lukáš, 9.A
Všechno to začalo ježíškem v roce 2018, kdy jsem dostal svůj
první detektor kovů. Byl to obyčejný slabý detektor, co hledal
spíše věci, které byly na povrchu nebo byly velké. Většinou šlo
o staré železo, hřebíky, ale žádné mince a medaile, které jsem
chtěl najít. I tak jsem ho měl rád, nachodili jsme s taťkou po loukách a lesích hodně kilometrů, byli jsme pořád venku a zároveň
jsme čistili přírodu. U každého zapípání detektoru jsme napnutí
a tipujeme, co to asi je.
Postupně nás to bavilo čím dál víc, tak jsme si koupili lepší detektory, které měly větší dosah, tím pádem se naše šance najít
něco pořádného zvýšila. V roce 2020 jsem se detektoru věnoval intenzivněji, protože vypukla pandemie koronaviru. Zavřeli
nám školy, takže jsem na hledání měl času více. Covidový rok
byl mým nejúspěšnějším, protože jsme našli plno zajímavých
„pokladů“.
Hledání předmětů pomocí detektoru kovů zákonem zakázáno
není, ale je potřeba dodržovat určitá pravidla: nesmí se hledat
v archeologických lokalitách, v blízkosti hradů, zámků atd. V
současné době už probíhají také kurzy pro hledače s archeology,
kterým pomáhají v hledání artefaktů. Nepsanými pravidly, které
slušní „detektoráři“ dodržují jsou např. nechodit na osetá pole,
zakopávat po sobě díry, odnášet z lesa a polí vykopaný kovový
odpad.
Mě zajímá vše kolem 2. světové války. Mým snem je najít jednou ID známku, německou přezku nebo zbraň.

Kočky mi přináší radost. Trávím s nimi opravdu hodně času,
hlavně teď, když nesmím nikam chodit, ani do školy. Dělají mi
společnost i při učení.

Kung-fu
Tereza, 9.A
Mým koníčkem je kung-fu, druh bojového sportu. Ke kung-fu
mě přivedl můj taťka, když jsem chodila do 1. třídy, tudíž se mu
věnuji už devátý rok. Trénuji v Porubě v klubu Akademie bojových umění Junior Ostrava. Tréninky se konaly dvakrát týdně.
Prožila jsem tam úžasné chvíle svého života.
Na kung-fu mě baví, že je to velmi zajímavý sport. Díky němu
jsem poznala své fyzické schopnosti a možnosti. Při sparingu,
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nácviku sebeobranných řešení, je to psychicky velmi náročné.
Tento sport je také užitečný při obraně proti agresorovi a výhodou je, že jej může člověk dělat v jakémkoliv věku. Dobrá
zpráva je, že se dá v době pandemie provozovat i doma. Občas
si sama zacvičím, potom mívám lepší náladu.
Mou další vášní je běh. K pravidelnému běhání jsem naši rodinu
přivedla tak trochu i já. Asi rok na to, co jsem začala s atletikou
v oddílu Atletika Poruba, kde běhám dodnes, začali moji rodiče
běhat mnohem více. Čistě atletiku dělám už skoro osm let. S běháním jsem začala ve 3. třídě na oválu a až postupem času jsem
začala více běhat v přírodě a také po horách. S rodiči jezdím i na
krosové závody. Jedním z mých oblíbených je Lysacup, zimní
etapový závod na Lysou horu.
Běh provází můj život od 3. ročníku. Tréninkům věnuji hodně
času a běhání mě dělá šťastnou. Někdy to bolí, ale za ten pocit
v cíli to opravdu stojí.

Agility
Jana, 9.B
Od začátku roku 2020 se pravidelně věnuji agility. Je to sport, ve
kterém při běhu posíláte pejska přes překážky. Cílem je, aby pán
se svým psem překonal trať ve správném směru a pořadí, nejlépe bez chyb a v co nejkratším čase. Existují různé výkonnostní a
velikostní kategorie, takže se může do této činnosti zapojit úplně
každý pes, jakékoli plemeno. Zapotřebí je tedy pouze pejsek,
pár překážek a chuť se hýbat.
Tento sport mě velmi naplňuje. Konečně jsem našla něco, co
mě opravdu baví. O letních prázdninách 2020 jsem se přidala
k místnímu klubu Rainbow Paws, který pořádá tréninky v polanecké sokolovně. Někdy cvičíme na pronajatém venkovním
cvičišti a jindy v hale, když je zima anebo když prší. Během
roku jsme naštěstí stihli i pár závodů. A závody byly také super!
Dvakrát 2. místo a v součtu kategorie 2. Konečně mám i perfektní tým a poznala jsem spoustu lidí, které zajímá to samé co mě.

Parkour
Dominik, 9.B
Už odmala jsem měl rád velký adrenalin. Nejdříve jsem začal
zkoušet různé bojové sporty, ale ty mě po pár letech přestaly
bavit. Později jsem objevil parkour. K tomuto sportu mě přivedli moji kamarádi a známý youtuber Tary. Taras Povoroznyk
je parkourista, natáčí videa a své umění předává dál. Parkour se
proslavil hlavně na sociální síti YouTube, kde můžete shlédnout
mnoho inspirativních videí.

Tenhle sport mi poslední nelehký covidový rok velmi zpříjemnil. Při běhu jde totiž všechno stranou a nesoustředím se na nic
jiného než na běh a svého psa. Nejvíce mě na tom baví souhra a
komunikace s mým milovaným psem Majlou. Vyzkoušely jsme
už totiž spoustu sportů, ale tenhle nás, mě i Majlu, chytil a už
nepustil.

Skákat jsem začal koncem roku 2018. Této zálibě se snažím
soustavně věnovat skoro každý den. Skáču, protože je v tom
spousta adrenalinu. Baví mě i to, že si při této aktivitě může
člověk dělat, co chce, je naprosto svobodný a má zde nekonečné
možnosti. Volně se hýbu a moje fyzička se rozhodně zlepšila.
Líbí se mi na tom také, že tenhle koníček není finančně vůbec
náročný. Stačí mi pouze tričko, tepláky a lehké boty. Samozřejmě je také do jisté míry nebezpečný, je třeba dělat to postupně
a rozumně.
V této zvláštní koro době se snažím neustále zlepšovat, neboť
mám víc času než kdykoli předtím.
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LÉK NA ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIROVÉ ANEB SEDM STATEČNÝCH
Rybolov
Ondřej, 9.B
„Až bude pokácen poslední strom, až bude poslední řeka otrávena, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že se peníze
nedají jíst.” Zlatá slova.
Ano, toto je můj koníček, rybaření, trochu myslivosti a neustálý
pobyt v přírodě. Je důležité přírodu chránit, nejen si z ní brát, ale
také jí vracet. A tímto se já zabývám. Všechno to začalo v mých
sedmi letech, kdy jsem spatřil pravou krásu přírody. Bylo téměř
jisté, že soužití s přírodou budu mít v genech po obou dědečcích,
taťkovi a strýci. Právě oni mně ukázali lásku k přírodě a naučili
mě mít ji v úctě. Tehdy jsem začal chodit do rybářského kroužku
ve Svinově. Tam začala má kariéra v lovu ryb na udici. S dědou
jsem chodil na myslivecké akce, do lesa, a tak jsem pochytil
spousty informací o přírodě. Přál bych každému, kdo tento text
čte, aby měl takové krásné zážitky jako já.
Na této zálibě mě nejvíce baví odpočinek od všeho rušivého,
co přijde do života. Do přírody se chodím zkrátka odreagovat a
pokusit se ulovit nějakou tu rybu, anebo jen tak se podívat, co
přírodní živly vytvořily nového. Odmala se také věnuji rybolovu sportovnímu, což jsou rybářské závody, rybolovná technika
a přírodovědné znalosti.
Tento koníček je ze začátku poměrně finančně náročný. Když se
chcete opravdu zlepšovat a dosahovat vyšších výkonů, musíte
pochopitelně vylepšovat techniku a používat dražší, ale kvalitnější vybavení, které vám k dosažení vašeho cíle napomáhá.
Ale jak se říká, vše není jen o penězích. Ani v této nelehké době
mi nic nebrání chodit do přírody dle libosti. Pro některé je příroda jen park ve městě, pro mě je to však domov, kde se cítím
bezpečně. Vždyť to byla právě ona, která mi dala život.

Bubnování
Jana, 8.A
Mým koníčkem je hra na africký buben djembe. K této aktivitě
mě přivedl taťka. V 1. třídě jsem totiž začala chodit na klasickou
kytaru, ale i když jsem se snažila a můj pan učitel ze základní
umělecké školy má se mnou velkou trpělivost, pořád jsem měla
problém udržet pravidelný rytmus. A tak už s taťkou čtyři roky
navštěvujeme kurz bubnování manželů Plecháčkových, hudebníků a vyhlášených muzikoterapeutů.
Na samotné hraní je potřeba jen buben a čas. A takový buben
teda není levná záležitost. Na bubnování mě nejvíce baví, že si
u něho výborně odpočinu a uvolním se, ale zároveň mě nabije
energií. Po večerní lekci hned tak neusnu. Prostě jen bubnuju,
nic jiného nevnímám a nic neřeším. Bubnujeme v kruhu asi
12 lidí, postupně poznáváme nové rytmy, dokonce se snažíme
improvizovat. Když bubnujeme všichni spolu, není to zrovna
jednoduché. Různí bubeníci bubnují různé rytmy a mělo by to
ladit a zapadnout do sebe. Takže někdy je to dost napínavé, co
společně vytvoříme. Ta souhra mě ale baví.
V koro době si bubnujeme aspoň doma pro radost. Pokud teda
nebolí mamku hlava. Dům se celý třese, babička nadává, ale je
to zážitek. Už se moc těším na hru v kruhu, protože se při ní
cítím příjemně a v pohodě. Čím více lidí totiž hraje, tím je to
zajímavější.
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AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na začátku prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš s čertem
a andělem, v podání učitelek MŠ. Děti zazpívaly a přednesly
připravené písničky a básničky, a za odměnu a příslib, že budou
i celý příští rok hodné, dostaly sladkou dobrotu a malý dáreček.
Přípravy na blížící se Vánoce byly v plném proudu. Děti upekly
různé druhy cukroví, ve třídách si nazdobily vánoční stromečky
a také podle tradice pouštěly lodičky po vodě. V polovině prosince byla mateřská škola bohužel z doporuční KHS uzavřena,
a oslava Vánoc proto byla odložena. Dárky od Ježíška musely
na děti počkat až do ledna, o to větší z nich ale děti měly radost.
Bc. Kateřina Vavrošová, učitelka MŠ
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SILOU BUVOLÍ, VZLETEM SOKOLÍM
Po náročném roce 2020 přichází r. 2021. Technicky a evropsky vzato je to 2021-ní rok „našeho letopočtu“ datovaný od tzv.
narození Krista, poeticky nahlíženo pak, např. v čínské kosmologii nadchází rok „kovového buvola“. Buvol – jako zvířetníkové znamení představuje stabilitu, jistotu a uzemnění; čínský
horoskop na rok 2021 předpovídá, že bude lépe než v minulém
roce, pilní a pečliví lidé dosáhnou finanční jistoty, trpěliví potkají spřízněnou duši, či nového obchodního partnera; nepředpokládají se nepříznivé finanční ani přírodní zvraty. Doporučení
devíti z desíti astrologů zní: pečujte o své zdraví, budujte zdravé
vztahy, scházejte se s kamarády, komunikujte... A s tím se dá
jenom souhlasit.
Nebudu zde připomínat, jaké akce, na které jsme se loni velmi
těšili, neproběhly, ale zmíním to, co se nám podařilo. Po vynuceném jarním útlumu jsme na letní měsíce posunuli vše, co
bylo možné. V červnu proběhla valná hromada TJ Sokol, která
mimo jiné odsouhlasila vznik nového oddílu všestrannosti, a to
oddílu AGILITY. Jedná se o zajímavou sportovní disciplínu se
psy (agility = hbitost), ve které jde o nejrychlejší překonání překážkové dráhy. Překážky na trati se dělí do tří skupin – skokové,
zónové a probíhací. Cílem je, aby pes (doprovázený svým pánem) překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí,
bez chyb a v co nejlepším čase. Od léta až do listopadu jste
tak za dobrého počasí mohli sledovat na sokolské louce pejsky
různých velikosí i ras, jak přebíhají lávku, obíhají překážky, probíhají barevným tunelem. Pokud se bude dařit, věříme, že se
pejsci z Polanky zapojí i do soutěží ve svých kategoriích.
V sobotu 19. září pak proběhl sportovní den Sokol spolu v pohybu. Dopoledne patřilo rodinnému florbalovému turnaji Polanská
hůl, odpoledne bylo koncipováno jako prezentace sportů pro celou rodinu – příchozí si vyzkoušeli stolní tenis, k dispozici byl
trenér tenisu, na louce proběhla ukázka agility. K občerstvení
byly mimo jiné vynikající čerstvé palačinky, podvečer osvěžili Polanečtí písničkáři. Pár týdnů po náboru nových členů byla
sportoviště opět uzavřena.

Přesto, že byl provoz sportovišť velmi omezený, podařilo se
nám provádět další opravy na budově i v areálu, a také rozšířit
sportovní vybavenost sokolovny. Vzhledem k minimální možnosti příjmů z vlastní činnosti jsme nutnou údržbu zvládli jen
díky dotacím z několika zdrojů, a to hlavně z městského obvodu
Polanka nad Odrou, dále z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Kraje Moravskoslezského a také statutárního města
Ostravy. Za přidělené dotace tímto velmi děkujeme.
Vzhledem k aktuálně omezeným možnostem kolektivního sportování v uzavřených prostorech bylo rozhodnuto, že v rámci všestrannosti vznikne další sekce s ryze outdoorovým zaměřením, a
to oddíl Nordic Walking. Hlavní činností oddílu je organizovat
výlety (pozn.: pojem „výlet“ zavedl Tyrš v roce 1862 na základě symboliky, že si sokolové společně vylétávají za poznáním)
z počátku v blízkosti bydliště pro menší skupinky zájemců. Na
začátku výletu - procházky proběhne odborná instruktáž k technice „severské chůze“, následuje vycházka na 1 – 2 hodiny do
okolí. Termíny budou vyvěšeny na nástěnce před sokolovnou a
na www.sokol-polanka.cz. Členové TJ Sokol Polanka si mohou
zapůjčit hole pro N.W., vycházek se mohou účastnit i nečlenové.
Více info podá ses. Jana (tel. 733 187 743).
A jedna pozvánka na jaro: srdečně zvu všechny členy i širokou veřejnost (samozřejmě uspořádanou do dvojic) na tradiční
PUTOVÁNÍ KRAJEM SNĚŽENEK, které bude v sobotu 13.
března. Start je postupný od 9.00 od sokolovny, kde účastníci obdrží mapku trasy a do turistické knížky (nebo kam budou
chtít) zcela nové sněženkové razítko. Trasa bude jako každý rok
značená a povede přes rozkvetlou Polanskou nivu, kolem rybníků, směrem k nádraží Jistebník a zpět.
Každý den stojí za to, abychom si všimli něčeho krásného,
usmáli se, někoho blízkého (nebo sami sebe) potěšili, protože
jak říkáme my sokolové: Tam svět se hne, kam se síla napře!
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S pozdravem Nazdar ses. Honová

SLUŽBY CHARITY OSTRAVA PRO LIDI BEZ DOMOVA
Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby
navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. otevíráme ve spolupráci s Armádou spásy ČR bezplatné nízkoprahové
zimní noční centrum.

•Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 527 496, zajišťuje služby:
- noclehárna (muži), pondělí - neděle, 18:30-7:30 h, kapacita 26
lůžek (nouzově 30), 10 tzv. volných židlí
- azylový dům, pondělí - neděle, kapacita 42 lůžek

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány
s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. V případě potřeby můžete využít
níže uvedené kontakty nebo je předat lidem v nouzi ve vašem
okolí. Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava
pro lidi bez domova níže nebo na webu https://ostrava.charita.
cz/lide-bez-domova/

•Charitní dům sv. Zdislavy, Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 527 494, zajišťuje službu azylový dům pro matky
s dětmi, pondělí - neděle, kapacita 9 matek, 15 dětí.

•Charitní dům sv. Benedikta Labre, Erbenova 741/49, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 526 909, 731 625 788 zajišťuje služby:
- terénní programy, všední dny 8-16 h (kontakt: 733 444 069)
- nízkoprahové denní centrum, všední dny 9-15 h, kapacita 40
osob (zdarma)
- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová noclehárna otevřena pouze v době déletrvajícího chladného období s teplotou
pod 0 st.), pondělí - neděle, kapacita 56 osob (muži, ženy). Služba je poskytována zdarma.

•Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707, otevírací hodiny - na webu
služby.
Šatník shromažďuje darované ošacení a obuv od dárců a tato pomoc je předávána lidem v nouzi, především lidem bez domova.
Aktuální potřeby darů - zima 2020/2021: prosíme jen o pánské
ošacení: bundy, rifle, flanelové košile, mikiny, ponožky, trenky
– boxerky, spodky, zimní boty, rukavice, čepice. Potřebné jsou
také batohy, spacáky, a tenké deky.

•Charitní středisko sv. Lucie, Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice, tel: 553 034 170, zajišťuje službu sociální rehabilitace
(startovací byty) s kapacitou 50 bytů.

Děkujeme!

CHARITA OSTRAVA ZAJIŠŤUJE PORADENSTVÍ PŘI PÉČI O BLÍZKÉ A ZVE NA KURZ
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín
společného kurzu je 25. 2. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv.
Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhne buď společný seminář nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb

nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu
níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními
sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna,
Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
Plakát a další info na webu:
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-25-2-2021/

CHARITA OSTRAVA HLEDÁ
DO SLUŽEB NOVÉ KOLEGY
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním
stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace
na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení a milí čtenáři,
dovoluji si Vám ještě napsat pár slov jako přání do nového kalendářního roku 2021. Snad není úplně pozdě. Asi v nás ještě
rezonují Vánoce. Byly v něčem stejné jako loni, předloni - a
v něčem úplně jiné. Možná právě na prahu nového roku jsme
rozmýšleli, co ten minulý dal a vzal, abychom se nyní již plně
zabývali dny přítomnými a blízkou budoucností.

Biblické poselství nás zve připustit si radost, přijmout, že Bůh
dá věcem navzdory obvyklé zkušenosti dobré vyústění. Vykoupí, shromáždí a zastane se… a bude radost veliká. Už to začalo
a my jsme u toho. Jen si to tak málo uvědomujeme. Zopakujme
si to: radost, vděčnost a nové obzory, které se před námi otvírají.
Uchovejme si přes všechny nesnáze, problémy a negativní zprávy dobrou vůli a naději!

Býváme zvyklí, že věci nedopadají tak úplně dobře. Spíš počítáme s horšími variantami a komplikacemi. Když se něco prostě
podaří bez obtíží, nechce se nám tomu ani moc věřit. Je to věc
povahy, ale taky zkušenosti.

Pokoj a požehnání!
Tomáš Chytil,
biskup Církve československé husitské

PEVNÉ VYKROČENÍ DO ROKU 2021
Pevné vykročení do roku 2021,
hodně zdraví, štěstí, krásného počasí
a bohatou úrodu na zahrádkách.
S přáním, že se opět setkáme na našich
oblíbených vánočních výstavkách
již v lepších časech, Vás srdečně zdraví
Vaši zahrádkáři
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