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Vážení spoluobčané,
Do rukou se Vám dostává další číslo Polanského zpravodaje a já pevně 
věřím, že v něm najdete zajímavé a důležité informace nejen z Polanky 
nad Odrou.
Obecně se v tomto období udála spousta důležitých i méně důležitých 
akcí.  Zima k nám je již třetí rok velmi mírná, což vítáme zejména  
z hlediska finančních nákladů na zimní údržbu. Ušetřené prostředky 
pak můžeme investovat do oprav našich komunikací.
Méně nadšená z takové zimy je příroda a zemědělci, ale snad alespoň 
poslední dešťové srážky pomohly v boji proti extrémnímu suchu, které 
nás v loňském roce potkalo.  Díky mírné zimě se nám i lépe dýchalo. 
Pomohly tomu jednak lepší klimatické podmínky, ale i menší vypouš-
tění škodlivých zplodin z lokálních topenišť. Do budoucna by se tento 
stav mohl zlepšit ještě výrazněji, a to i díky možnosti kotlíkových dota-
cí. V našem městském obvodu se k tomuto tématu uskutečnil 28.1.2016  
seminář v Dělnickém domě.  Vzhledem k tomu, že velký sál byl  
zcela zaplněn a díky velice profesionálnímu a přehlednému výkladu 
zaměstnanců Moravskoslezského krajského úřadu, věřím, že polanečtí  
žadatelé o kotlíkovou dotaci budou úspěšní. Výměnou zdroje vytápění 
za kvalitnější a ekologičtější tak pomohou sobě i všem spoluobčanům  
k lepšímu a čistšímu životnímu prostředí nejen v Polance nad  
Odrou. 
Také připravovaná opatření k likvidaci bio odpadů v Ostravě pomohou 
životnímu prostředí a všem obyvatelům Ostravy. Konkrétní informace 
k tomuto tématu naleznete v samostatném článku.  Již od května bude 

mít občan možnost likvidovat bio odpad třemi bezplatnými způsoby. 
Vlastním kompostováním, BIO popelnicí u rodinného domu anebo ve 
sběrném dvoře. Díky těmto možnostem snad nebudou vznikat nelegál-
ní skládky, nebudeme řešit stížnosti na pálení trávy a listí v podzimních 
měsících.
Městský obvod v tomto období pokračuje na přípravě a realizaci celé 
řady projektů, investic a záměrů. Pro Váš přehled a informovanost se 
Rada městského obvodu Polanka nad Odrou rozhodla tento materiál 
zveřejnit. Částečně v tomto zpravodaji a podrobně na webových strán-
kách Polanky nad Odrou. Věříme, že se nám společně podaří přemě-
nit vize, záměry i konkrétní projekty v realitu. V neposlední řadě se 
v tomto období uskutečnila celá řada sportovních a kulturních akcí. 
Tradiční plesová sezona je za námi a dle počtu plesů - celkem  17, 
které se uskutečnily nejen v Dělnickém domě, ale i ve škole a v sále  
u Dluhošů, lze předpokládat, že byla úspěšná. Rovněž sportovní hala je 
v zimních měsících maximálně vytížená a tak si příznivci sportu mohou 
přijít na své. Náš městský obvod se rovněž nově zapojil do vesnických 
sportovních her, které budou probíhat po celý letošní rok. Polanecký 
sbor dobrovolných hasičů obdržel od Moravskoslezského kraje zcela 
nové kompletně vybavené devítimístné zásahové vozidlo Mercedes. 
Toto vozidlo nahradilo ve vozovém parku starou Avii.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků 
s přáním,  aby nás všechny příjemné  jarní počasí nabilo tou správnou 
energií a pomohlo nám realizovat  další  plány  a záměry.

Starosta - Pavel Bochnia
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Přehled investičních a neinvestičních akcí 
V následujících řádcích se snažíme velice stručně přiblížit rozsah sta-
vebních a nestavebních akcí, kterými se zabývá městský obvod se zá-
měrem zajištění kvalitnějšího bydlení a života v naší obci, se zaměře-
ním na zvýšení dopravní i obecné bezpečnosti. Některé níže uvedené 
projekty se také zabývají obnovou a modernizací majetku ve správě 
městského obvodu. Který zahrnuje především 13 budov, rozsáhlou síť 
komunikací (52 km), veřejná prostranství, sportoviště a areál místního 
hřbitova. Pro přehlednost jsou dále v textu projekty rozděleny do čtyř 
skupin v návaznosti na fázi projektu a způsobu zajištění financování.

Projekty s realizací v roce 2016 – projekty připravené k realizaci se 
zajištěným financováním.
• Chodník v ul.1.května - v rámci stavby bude vybudován nový chod-
ník v úseku od konečné autobusu č. 46 a 53 po hranice města Klimko-
vic. Chodník bude umístěný na pravé straně silnice ve směru do Klim-
kovic. Realizace plánovaná na červen – srpen 2016. Město Klimkovice 
připravuje projekt navazujícího chodníku.
• Autobusová zastávka Skotnice - v rámci stavby bude vybudována 
nová zastávka linky č. 46 Skotnice ve směru na Klimkovice. Jedná se  
o zálivovou zastávku s nástupištěm a napojením na stávající síť chodní-
ků v místě nepřehledné zatáčky. Realizace plánována na červen – srpen 
2016. 
• Stavební úpravy nebytových prostor Dům pokojného stáří –  
v rámci realizace budou provedeny stavební úpravy nebytových prostor 
v 1NP a 2NP za účelem změny užívání části stavby na dva nové malo-
metrážní byty. Realizace plánována na duben – květen 2016.

Projekty ve fázi projekční přípravy – projekty, u kterých probíhá 
zpracování dokumentace nebo projekty s dosud nezajištěným financo-
váním realizace. 
• Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová 
v Polance n. O. - cílem této investice je posílit zcela nedostatečnou 
technickou infrastrukturu v oblasti Janová, především rekonstrukcí ko-
munikace ulice Osvobození včetně výstavby nových úseků a vybudová-
ní chodníků podél silnice Ostravská. Se stavbou přímo souvisí výstavba 
vsakovacích objektů a odvodnění komunikací. Jedná se jednoznačně  
o nejnákladnější projekt připravovaný městským obvodem. Náklady na 
realizaci dle rozpočtu činí téměř 52 mil. Kč. V rámci zajištění financí 
jsou zástupci městského obvodu vedena intenzivní jednání se zástupci 
statutárního města o zajištění financování v kombinaci s připravovanou 
žádosti o podporu projektu z Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 1: Konkurenceschopné, do-
stupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitel-
ných forem dopravy.
• Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou – v součas-
né době je zpracovávaná projektová dokumentace. Dokončení všech 
projekčních prací a zajištění potřebných povolení předpokládáme  
v únoru 2017. Projekt řeší nové plnohodnotné využití budovy, vytvoře-
ním vhodných prostor pro základní uměleckou školu, úřad městského  
obvodu, obřadní – koncertní síň, knihovnu, zázemí městské policie. 
Projekt se také zabývá návrhem dopravního napojení a rozšířením po-
čtu parkovacích míst.
• Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou 
– tento projekt se zabývá vybudováním varovného systému ve formě 
digitálního vysílacího zařízení s bezdrátovými hlásiči – tzv.  bezdráto-
vého rozhlasu. V rámci projektu je podaná žádost o dotaci, předpoklá-
daný termín vyhodnocení ze strany poskytovatele dotace - březen 2016. 
V případě schválení bude přistoupeno k realizaci.
Areál pro děti a aktivní odpočinek (Janová) – probíhající projektová 
příprava se zabývá návrhem hřiště – veřejného prostoru v lokalitě ko-
munikace Jiřího Krále na pozemcích městského obvodu. Je zde plá-
nován oplocený areál s travnatou plochou pro míčové sporty, dětským 
hřištěm s herními prvky a parkovacím stáním. Dokončení projektové 
přípravy předpokládáme v červnu 2016.

• Oprava silno a slaboproudých rozvodů, ZŠ H. Salichové - při-
pravený projekt se zabývá kompletní rekonstrukcí silnoproudé a sla-
boproudé elektroinstalace budovy základní školy. Projekt rovněž za-
hrnuje instalaci nouzového osvětlení a školního rozhlasu, tyto prvky 
výrazně přispějí ke zvýšení bezpečného užívání budovy především  
v případě vzniku jakýchkoliv mimořádných událostí. Jelikož projekční 
náklady činí téměř 6 mil. Kč, probíhají jednání o zajištění financování 
z rozpočtu statutárního města Ostravy.
• Stavební úpravy obecní kaple na ul. 1. Května - vypracována 
projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci tohoto objektu.  
V případě vypsání vhodného dotačního programu pro nezapsané kul-
turní stavby či památky je možné podpořit financování realizace opravy 
dotací s následným dokrytím z rozpočtu městského obvodu. 
• Stavební úpravy Hasičské zbrojnice čp. 592 - v současné době je 
zpracovávaná projektová dokumentace, zabývající se kompletní rekon-
strukcí budovy. Projekt bude řešit především nové dispoziční řešení  
s možností přístavby, výměnu veškerých vnitřních instalací, zateplení 
pláště budovy a úpravu zpevněných ploch. Dokumentace je připravo-
vána se záměrem podpořit realizaci projektu prostřednictvím žádosti  
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy  
č. 51 Stanice IZS.
• Stavební úpravy tzv. Zdravotního střediska čp. 545  - vzhledem 
k stavebně technickému stavu budovy, především havarijnímu stavu 
společných instalací, střešní krytiny a tepelných izolací je připravována 
celková rekonstrukce budovy a okolních ploch. Vypracovaná projek-
tová dokumentace bude podkladem pro žádost o podporu z Integro-
vaného regionálního operačního programu, specifického cíle SC 2.5: 
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
• Úprava dopravního značení – v současné době je zadáno zpracová-
ní projektu, předmětem zadání je revize stávajícího stavu s následným  
návrhem vhodných dopravně bezpečnostních opatření ve spojení  
s úpravou dopravního značení. Jedná se o lokality Fojtovská, Osada 
Míru a ulic Nábřežní, U Rybníčku, Malostranské, Anny Letenské,  
Obloukové a K Pile. 

Projektové záměry - projekty u kterých není zadáno zpracování do-
kumentace, nebo není rozhodnuto o způsobu financování, popřípadě 
probíhají jednání před zahájením projekční přípravy (např. majetková 
vypořádání).
• Komunikace na Hranici – nemovitosti v této lokalitě neměly zajiš-
těny přístup, v rámci pozemkových úprav byly vyčleněny pozemky pro 
přístupovou komunikaci (jedná se o cca 400 m úsek). V současnosti 
probíhají jednání našeho městského obvodu a Státního pozemkového 
úřadu o zajištění zpracování projektové dokumentace a následné reali-
zace s prioritou financování z rozpočtu Státního pozemkového fondu.
• Parkoviště u místního hřbitova  - návrh na výstavbu a rozšíření par-
koviště u místního hřbitova na ul. Anny Letenské. V současnosti probí-
hají jednání ohledně majetkového vypořádání s vlastníky pozemků.
• Zpevněné plochy a úprava zeleně za budovou školní jídelny  -  jed-
ná se o úpravu povrchu části účelové komunikace, vedoucí k nákladové 
rampě školní jídelny a garáže v budově základní školy, včetně návrhu 
doprovodné zeleně. V roce 2015 zde proběhla realizace opravy kana-
lizace a přípojek. 
• Oprava povrchu části komunikace na parc. č. 1180 a 1179/4  
ul. K Vydralinám – předmětem opravy je finální úprava povrchu vo-
zovky - položení vrchní asfaltové vrstvy. V pozemku komunikace již 
jsou uloženy nezbytné inženýrské sítě včetně kanalizace OVAK.
Oprava povrchů komunikací lokalita Hraničky II. etapa - návrh úpravy 
povrchu místních komunikací - ulice Bezručova a části ulic Molákova 
a Anny Letenské.
• Sportovně rekreační areál u ZŠ – zpracovaná studie se zabývá kon-
cepci sportovního areálu fotbalového hřiště u základní školy. V přípa-
dě vypsání vhodného dotačního titulu bude pokračováno v projektové 
přípravě.
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připravovaných na území městského obvodu
Projekty připravované na katastru Polanka nad Odrou ve spolu-
práci s jinými investory – projekty řešené na základě podnětu měst-
ského obvodu, který dále spolupracuje s investorem na projektové pří-
pravě a realizaci.
• Kanalizace a komunikace ulice K Pile - projekt řeší odkanalizo-
vání lokality podél ul. K Pile a následnou opravu komunikace v mís-
tě realizace, včetně vybudování tří výhyben. Městský obvod Polanka 
nad Odrou zajišťoval projektovou přípravu této investice a následně 
vypracovanou projektovou dokumentaci předal statutárnímu městu  
Ostrava k  realizaci.  Vzhledem k tomu, že v rámci nového projednání 
nebyl udělen souhlas s uložením kanalizace do pozemku v soukromém 
vlastnictví, musela být upravena trasa kanalizace. Vydání potřebných 
stavebních a správních povolení lze předpokládat v průběhu letošního 
roku, poté bude projekt připraven k realizaci. Investorem - statutární 
město Ostrava.
• Polní cesty - jedná se o výstavbu polních cest pro zemědělskou tech-
niku. Úsek podél sběrného dvora od ul. K Vydralinám – most přes vod-
ní tok Polančice byl dokončen v roce 2015, úsek areál DV Polanka 
na ul. A. Letenské – vodní tok Polančice je současné době v realizaci. 
Rovněž je dopracovává projektová dokumentace zbývajícího úseku. 
Investor - Česká republika, Státní pozemkový úřad.
• Protipovodňová opatření pro zástavbu Polanky nad Odrou - jed-
ná se o povodňovou ochranu zástavby městského obvodu Polanka nad 
Odrou, ohrožované při zvýšených průtocích vodním tokem Polančice 
a jeho přítoky. Protipovodňová patření spočívají ve zvýšení kapacity 
stávajícího koryta Polančice a současném vybudování dvou suchých 
nádrží na Polančici a na Rakovci nad křížením těchto toků s dálnicí D 
47. Investor ve spolupráci s městským obvodem vede jednání s dotče-
nými vlastníky ohledně zajištění souhlasu se stavbou. Investor -  Státní 
podnik Povodí Odry s podporou statutárního města Ostravy
• Cyklostezky - výstavbu cyklostezek na našem území koordinuje sta-
tutární město Ostrava ve spolupráci s městským obvodem. Jsou připra-
vovány tři nové úseky: 1. úsek spojující cyklostezku do Výškovic po 
nové lávce přes řeku Odru, s cyklostezkou na ul. 1. května, 2. úsek od 

železničního přejezdu na ul. 1. května, dále podél železničního kori-
doru a Pastevního rybníka s napojením na komunikaci K Pile, 3. úsek 
- podél komunikace Svinovská propojený v místě nezastavěného území 
s ul. Za Strouhou a následným výjezdem u silničního mostu přes potok 
Mlýnka. Investor - statutární město Ostrava.
• Kanalizace 3 a 4 etapa - na základě jednání zástupců městského 
obvodu s Magistrátem města Ostravy a společností Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., byl zpracován návrh řešení odkanalizování dalších 
území městského obvodu. Návrh členěný na etapy byl předán inves-
tičnímu odboru Magistrátu města Ostravy k zadání výběrového řízení 
na zpracovatele projektových dokumentací. 3. etapa zahrnuje lokalitu 
silnice 1. května (úsek podél konečné autobusu), Nábřežní, Na Hranici, 
Ve Svahu, K Polančici, Skotnice, U Rybníčku a 4. etapa se bude za-
bývat lokalitami u silnice 1. Května (podél Zámeckého rybníku a dále  
v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Oblouková a K Pile), dále Do 
Polí, Dvorkovská a Úzká. Investor - statutární město Ostrava
• Veřejné osvětlení Janová - projekt řeší vybudování veřejného osvět-
lení ul. K Lípě, Osvobození, Ostravská, Jiřího Krále, Maková, U Dubu, 
Režná. Předpokládaná realizace v letošním roce. Investor - statutární 
město Ostrava

Výše uvedené projekty jsou připravovány na základě rozhodnutí míst-
ní samosprávy, která vychází kromě jiného také ze znalosti místních  
poměrů a s tím spojených dlouholetých zkušeností, čerpajících z pod-
nětů jednotlivých občanů. K úspěšnému dokončení jakéhokoliv záměru 
vede velice složitá cesta, ať se jedná o otázku financí nebo mnohdy 
složitější projednávání majetkového vypořádání s vlastníky dotčených 
pozemků. Nejednou by stačilo obecné pochopení, že veřejně prospěšné 
stavby jako jsou kanalizace, komunikace apod., nejsou realizovány pro 
samosprávu jako takovou, ale především pro obyvatele dotčené lokali-
ty a potažmo pro nás všechny. 

Za úsek investic a místního hospodářství
Roman Mihula

autobusová zastávka Skotnice, současný stav

ulice Osvobození, současný stav

komunikace Na Hranici, současný stav

Polní cesty ve výstavbě



• Nesouhlasila s poskytnutím finančního  příspěvku ve výši 
10.000 Kč Centru pro zdravotně postižené a s poskytnutím fi-
nančního příspěvku Nadaci LANDEK Ostrava na spolufinanco-
vání jeho projektů. 
• Vzala na vědomí bez výhrad předloženou kontrolu autopro-
vozu služebních vozidel městského obvodu Polanky nad Odrou 
za rok 2015, včetně provedené kontroly autoprovozu služebního 
traktoru.
• Schválila Program pro poskytování dotací sportovním organi-
zacím se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou a uložila zve-
řejnit Program pro poskytování dotací sportovním organizacím 
Polanky nad Odrou na úřední desku a na webové stránky Polanky 
nad Odrou.
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti z úseku matriky a evidence 
obyvatel za rok 2015 
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídko-
vá cena, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve 
věci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy školy č. p. 330  
v Polance nad Odrou (PD + IČ)“s uchazečem - OSA projekt s.r.o. 
za cenu nejvýše přípustnou 1.480.000 Kč bez DPH. 
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková 
cena, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci 
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy nebytových prostor 
- Dům pokojného stáří ul. Janovská, čp. 476“, s uchazečem -  
V. D. Stav – Ostrava s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou 719.381 
Kč bez DPH. 
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídko-
vá cena, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve 
věci veřejné zakázky s názvem „Technická infrastruktura Janová 
(služby)“ s uchazečem - Unitender, s.r.o., za cenu nejvýše pří-
pustnou 244.000 Kč bez DPH. 
• Rozhodla na straně pronajímatele s účinností od 1. 1. 2016 o na-
výšení nájemného pro rok 2016 za nebytové prostory a pozemky, 
o inflaci v roce 2015 ve výši 0,3 % vydanou Českým statistickým 
úřadem. 
• Schválila  předložené Zásady a podmínky pro pronájem bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Polanky nad Odrou do správy a uložila zveřejnit na inter-
netové stránky Úřadu městského obvodu Polanky nad Odrou. 
- Vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ostrava 
za období 1.10.2015 – 31.12.2015 v statutárním městě Ostrava  
a zvlášť v Polance nad Odrou.
• Nesouhlasila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č…/2016, 
kterou se má měnit OZV č. 9/2012 a OZV č. 5/2013, kterou 
se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů  
a nesouhlasila s návrhem vydat OZV statutárního města Ostravy  
ve věci stanovení podmínek pro spalování suchého rostlinného 
materiálu v otevřeném ohništi, případně vydat úplný zákaz spalo-
vání suchého rostlinného materiálu nebo jeho omezení.
• Stanovila dle předloženého návrhu pro rok 2016 počet zaměst-
nanců Statutárního města Ostravy, zařazených do ÚMOb Polanka 
nad Odrou včetně údržby a správy Sportovní haly a Dělnické-
ho domu v celkovém fyzickém počtu 18 a v přepočteném počtu 
17,75.

• Vzala na vědomí předložený přehled veřejných zakázek za rok 
2015 a zprávu o stavu a průběhu investičních a neinvestičních 
akcí městského obvodu.
• Potvrzuje své stanovisko, aby služby České pošty, s.p. byly na-
dále provozovány v SMO – městském obvodě Polanka nad Odrou 
jako prioritní služba pro občany Polanky nad Odrou a doporuču-
je poskytnout prostory pro provozování služeb České pošty s.p.,  
v prostorách SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou.
• Vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy Heleny Sali-
chové Ostrava – Polanka nad Odrou za školní rok 2014 – 2015, 
předloženou ředitelem školy panem RNDr. Josefem Teperem.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – ekonomicky nej-
vhodnější nabídka o uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky  
s názvem „Obnova vozového parku“, s uchazečem - Porsche In-
ter Auto CZ spol. s r.o., o. z. Auto Heller Ostrava za cenu nejvýše 
přípustnou 340.950 Kč s DPH.  
• Rozhodla udělit předchozí souhlas k nabytí finančního daru 
Základní škole Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou 
od dárce Klub rodičů při ZŠ H.Salichové Ostrava – Polanka nad 
Odrou ve výši 6.500,- Kč na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s výměnným pobytem žáků v rámci partnerství mezi školami ZŠ 
H.Salichové, Ostrava – Polanka nad Odrou a ZŠ Starozagorská 
8, Košice.
• Rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 2 v I.NP Domě pokojného 
stáří, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka 
nad Odrou, výměry 40,78 m2, na adrese: Janovská 476, 725 25 
Ostrava-Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 60,- Kč/m2 rok, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
• Vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Od-
rou za období 01-12/2015 včetně přehledu hospodaření městské-
ho obvodu dle jednotlivých účtů
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - 
městského obvodu Polanky nad Odrou na rok 2016  ve výši Kč 
15.000,- Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizace, a to 
za účelem
a) doplnění knižního fondu pobočky knihovny v Polance n.O., ve 
výši Kč 5.000,- 
b) na podporu volnočasových aktivit místních dětí s názvem pro-
jektu „S knihovnou do přírody“ ve výši Kč 10.000,- .
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídko-
vá cena, o uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky s názvem 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 a bytového domu 
č.p. 545 v Polance nad Odrou (PD+IČ)“, se společností SPAN 
s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou 453.000,- Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti z úseku sociálních věcí  
a přestupků za rok 2015 a stavebního úřadu za rok 2015.
• Souhlasila na základě podané žádosti o svolení k použití ofici-
álního znaku městského obvodu Polanky nad Odrou pro výrobu  
a vydání pamětních filatelistických aršíků s tématem - nadporučík 
letectva Jiří Král, rodák Polanky nad Odrou.

Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu  
z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici

-ZS- 

Rada městského obvodu Polanky nad Odrou projednala v období 
od 12.01.2016 - 8.3.2016 mimo jiné:
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INFORMACE CESTUJÍCÍM

Vážení rodiče, 
městský obvod Polanka nad Odrou připravuje slavnostní vítání občán-
ků.
Pokud máte zájem se se svým dítětem slavnostního obřadu zúčastnit, 
dostavte se na matriku úřadu v Polance nad Odrou nebo kontaktujte 
telefonní čísla 599 425 102 – 103.
Se zpracováním údajů, potřebných k účasti na obřadu, musí zákonný 
zástupce vyjádřit svůj písemný souhlas.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Kateřina Rodovská, Petra Mamulová

Pozvánka na vítání občánků

Zásady a podmínky pro pronájem bytů 
Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou

Rada městského obvodu Polanky nad Odrou schválila dne 26. 1. 2016 Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou. 
Zásady upravují podmínky pro podání žádosti o pronájem obecního bytu, kdo může být žadatelem, jakým způsobem se žádost eviduje, jak se  
s žádostí dále nakládá, jak lze žádost aktualizovat, způsob pronájmu a podmínky pronájmu, vybavení bytu a jeho opotřebení, vymezení pojmů -  
běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytů a další.  Zásady včetně formuláře pro podání žádosti jsou umístěny na našich webových 
stránkách – www.polanka.cz  v  sekci občan – formuláře – obecní byty. 

Z.S.

Ke dni 01.01.2016 dosáhl počet trvale přihlášených občanů v Polance 
nad Odrou stavu 4 965. Z uvedeného počtu u nás žije 38 cizinců. Ženské 
pohlaví mírně převládá nad muži, kdy žen je 2 487 a mužů 2 440. Dětí 
od 0-15 let je celkem 704. Narozených obyvatel bylo k uvedenému datu 
40 a počet zemřelých obyvatel byl 41. K uvedenému datu má město 
Ostrava celkem  301 485 trvale přihlášených osob, kdy nejlidnatějším 
obvodem je stále Ostrava – Jih (Polanka nad Odrou  se v pomyslném 
žebříčku mezi 23 městskými obvody drží trvale na 8.místě.

Kateřina Rodovská

Počet obyvatel

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 01.01.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky  
a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte 
hlášen  trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy  
s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty  
10 dnů splněny podmínky fikce doručení, 10. dnem se považuje pí-
semnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost na-
bude právní moci a stane se tak vykonatelnou.  V případě, že písemnost  
občan nevyzvedne, bude v souladu se zákonem skartována.
Od 01.01.2016 jsou dále v souvislosti s novelizací zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou ve 
výši 100,- Kč zpoplatněna podání návrhu na zrušení údaje o místu trva-
lého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel.

Mamulová Petra

Adresa trvalého pobytu

V pondělí 11. ledna spustilo statutární město Ostrava webovou službu 
Ztráty a nálezy. Na adrese http://nalezy.ostrava.cz je nově k dispozi-
ci přehled nálezů evidovaných napříč úřady ostravských městských  
obvodů. Kromě stručného popisu věci zde občané naleznou kontak-
ty na příslušný úřad dle místa nálezu. Webová služba byla vytvořena  
Magistrátem města Ostravy  ve spolupráci s městskými obvody.

Kateřina Rodovská

Ztráty a nálezy

   V průběhu dne 29. března 2016, budou na území MěOb Polanka nad 
Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Dne 30. 
března budou nádoby vyprázdněny a k jejich odvozu dojde následující 
den 31. března. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný 
odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, koberce, lustry, náby-
tek, starý papír apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání 
odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu do-
poručujeme využít druhý den přistavení.
  Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebez-
pečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské 
činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti, 
je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se 
nachází na konci ul. K Vydralinám. 

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích.
1. ul. 1. května – plocha u zastávky „Dolní Polanka“                        
2. ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                     
3. ul. Hraničky – nové parkoviště u Dělnického domu                            
4. ul. Malostranská u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad      
5. ul. Janovská – parkoviště u podjezdu                                        
6. ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní 
7. ul. Nábřežní u křižovatky s ul. 1. května                                  
8. ul. U Chatek – plocha bývalé prodejny SD Budoucnost           
9. ul. K Lípě u křižovatky s ul. Jiřího Krále            
10. ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice 

Přistavení kontejnerů

Upozorňujeme pejskaře, že k poslednímu březnu je splatný poplatek 
za psa. Poplatek je nutné uhradit za každého psa, který je starší než tři 
měsíce.  Poplatek lze platit hotově v budově Úřadu městského obvodu 
Polanka nad Odrou - pondělí a středa 07:30-11:15, 12:15-17:00 a také 
bezhotovostně na č.ú. 1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za 
který  dopíšete č.p. vašeho domu.  Výše poplatku pro majitele -  rodin-
ných domů 120,- Kč /další pes 180,- Kč/, bytových domů 1000,- Kč.

Mamulová Petra

POPLATEK ZA PSA

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 5



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 6

BIO POPELNICE
Město Ostrava přichází v tomto roce s novinkou v  systému nakládání 
s komunálními odpady, novou službou určenou občanům trvale žijícím 
v rodinném domě se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na 
bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v ní shro-
mažďovaného. Svezená zeleň bude využita k výrobě kompostu, což 
přispěje ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně 
životního prostředí ve městě. Nová služba bude plně hrazena z poplat-
ku za komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši 
498 Kč na osobu za rok. 
Rozvoz BIO popelnic bude probíhat v několika etapách. Již koncem 
března občané městských obvodů vybraných pro první etapu rozvozu 
obdrží informační leták s žádostí o přistavení BIO popelnice. Zájemci 
o novou službu budou muset tuto žádost vyplnit a odevzdat na svém 
obvodním úřadě, případně se přihlásit ke službě elektronicky na webu 
města, a to do 10. dubna 2016. Později podané žádosti budou uspokojo-
vány až po skončení plošného rozvozu nádob, pravděpodobně ve druhé 
polovině roku 2016 a žadatel si v takovém případě bude muset nádobu 
vyzvednout sám v provozovně společnosti OZO Ostrava v Ostravě-
Přívoze. Všechny žádosti budou podléhat schválení Magistrátem města 
Ostravy, který prověří, zda žadatel splňuje podmínky služby. 
Mezi městské obvody vybrané pro I. etapu patří i Polanka nad Od-
rou, kde celá rozsáhlá městská akce začne. Podle schválených žádostí 
zde bude rozvoz BIO popelnic probíhat v prvním květnovém týdnu.  
Týden před rozvozem budou žadatelé informováni o konkrétním ter-
mínu rozvozu. Nádoba bude v daném termínu přivezena v odpoled-
ních hodinách přímo na každou schválenou adresu a předána zástupci  

konkrétní domácnosti oproti podpisu. Občané mohou o fyzické převze-
tí BIO popelnice požádat i někoho ze sousedství, pokud sami v uvede-
nou dobu nebudou moci nádobu převzít.

Podrobnosti ke službě
• Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben – 
listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x 
měsíčně. Přesný svozový den se občan dozví při rozvozu nádob.
• BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlin-
ného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se 
zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány 
nádoby o objemu 240 l.
• Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny  
a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rost-
lin, zemina z květináčů, skořápky z  ořechů, dřevěné piliny, odpad z 
řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný). 
• Do BIO popelnic nepatří: 
Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbyt-
ky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady 
(plasty, sklo, kamení…).
• Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů  
a keřů přijímají i nadále sběrné dvory v Ostravě.
• Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě zaváděný městský systém 
pravidelného svozu zeleně, lze objednat jako placenou službu u společ-
nosti OZO Ostrava. 
• Současní uživatelé BIO popelnic budou osloveni písemnou formou.

Prostřednictvím instalace nouzových tlačítek se projekt Senior linka 
snaží o zajištění rychlé a efektivní pomoci v případech bezprostředního 
ohrožení zdraví a života či při pohybu podezřelých osob v blízkosti 
bydliště uživatelů. Tento projekt však není určen pouze seniorům nebo 
lidem osaměle žijícím, ale také osobám se zdravotním či sociálním han-
dicapem. Jednou ze základních podmínek je však dosažení věku 60let.
V případě zájmu o instalaci Senior linky je potřeba obrátit se na sociální 
odbor místně příslušného úřadu. Odtud se žádost dostane k městské po-
licii a v nejbližším možném termínu je realizována. Žádosti přijímáme 
také přímo na služebnách městské policie a prostřednictvím strážníků 
- okrskářů je poté senior kontaktován. 
K dnešnímu dni evidujeme již 247 nainstalovaných zařízení, přičemž 
intenzivně pracujeme na dalším navýšení tohoto počtu. 
S ohledem na velký zájem však nejsme schopni nové žadatele uspokojit 
ihned. Čekací doby se pohybují v řádech měsíců. 
Bližší informace můžete získat v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 
hodin na tel. čísle 720 735 173.

Senior linka slaví šestileté výročí

Projekt „Řetízek bezpečí“
Na žádost seniorů starších 60let pracovníci Městské policie Ostrava 
zdarma instalují také dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické ku-
kátko na vstupní dveře do bytu či rodinného domu. O toto zařízení si 
občané mohou zažádat pouze písemně prostřednictvím svého strážní-
ka - okrskáře nebo na sociálním odboru v místě bydliště. Při instalaci 
pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje 
bezpečné chování doma i venku a upozorní na možná rizika, spojená 
s návštěvami cizích osob v domě. Jen v loňském roce přijala městská 
policie celkem 125 žádostí o nainstalování bezpečnostních řetízků a 
panoramatických kukátek. Všechny tyto žádosti byly uspokojeny. 
Bližší informace můžete získat v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 
hodin na tel. čísle 720 735 173.

 

 

 
 
 
 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Na Jízdárně 3162/3, 709 00  Ostrava  

Tel.: 596 651 302 

INFORMACE PRO FYZICKÉ OSOBY K PLACENÍ 
VYBRANÝCH DRUHŮ DANÍ FINANČNÍMU ÚŘADU 

PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 

Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně, fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem 
plátce, zaplatit vybrané daně na každé pobočce České pošty bez úhrady poštovního 
poplatku, a to využitím nové Poštovní poukázky A  - doklad V/DS, tzv. „daňové 
složenky“.  

Poštovní poukázky A - doklad V/DS jsou k dispozici na každé poště i na každém územním 
pracovišti finančního úřadu.  

Prostřednictvím „daňové složenky“ může fyzická osoba finančnímu úřadu bez poštovního 
poplatku uhradit: 

1) Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání  

(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj   721-77621761/0710) 

2) Daň z nemovitých věcí 

(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755-776211761/0710) 

3) Daň z nabytí nemovitých věcí 

(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj  7691-77621761/0710) 

4)  Daň z převodu nemovitostí 

(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7763-77621761/0710) 

Kód banky uvedený za lomítkem (0710) se na daňové složence nevyplňuje, je na složence již 
předtištěn, obdobně je na složence  předtištěn konstantní symbol (0001). 

Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo 
lomítek, tj. 9 nebo 10 čísel vyplněných tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. 
pozici. Při vyplňování devítimístného rodného čísla zůstane první pozice položky „V.symbol“ 
nevyplněna. 

Všechny daně lze Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj zaplatit také bezhotovostně, 
kompletní informace k placení daní naleznete na www.financnisprava.cz.  

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí  
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste jistě narazili na různé in-
formační tabule a cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat přehled 
těch nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule s velkým státním znakem 
bývá umístěna na vybraných, více frekventovaných místech při hranici 
CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň, protože 
tato jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného území ev-
ropské soustavy Natura 2000. V Poodří je to jednoduché, neboť platí, 
že území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato cedulka na 
stejném označníku, jako tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak byla uvnitř 
ní vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která mají speci-
fické ochranné podmínky.

Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu 
máme v Poodří jen jednu (NPR 
Polanská niva), jde o přírodně vů-
bec nejhodnotnější území, což na-
značuje slovo „národní“ (podobně 
existují v památkové péči národní 
kulturní památky). Je to jediný typ 
území, kde je přímo ze zákona o 
ochraně přírody a krajiny omezen 
pěší pohyb návštěvníků pouze na 
cesty vyznačené orgánem ochrany 
přírody. Označuje ji tabule s vel-
kým státním znakem, cedulka s ka-
tegorií a názvem území a pruhové 
značení (viz dále).
Přírodní rezervace a přírodní pa-
mátky – rozdíly mezi nimi nejsou 
podstatné, přírodní památky bý-
vají častěji geologického nebo 
geomorfologického charakteru. V 
Poodří je jich celkem osm a jejich 
hranice poznáme podle cedule s 
malým státním znakem a cedulkou 
označující kategorii chráněného 
území. Tabule nalezneme přede-

vším poblíž komunikací, hranice jsou však 
vyznačeny po celém obvodu území tzv. 
pruhovým značením. To bývá většinou na 
stromech – dva vodorovné červené pruhy. 
Jeden z pruhů však není po celém obvodu 
kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že 
pokud vidíme dva pruhy, jsme mimo chrá-
něné území a pokud jeden, jsme uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, 
jsou tabule, které označují jednotlivé pa-
mátné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už něco pama-
tují a podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“, v Poodří ale potkáme mnoho 
různých informačních panelů, které seznamují pěší i cyklisty s příro-
dou i historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou se 
vrátíme příště.
A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se stát-
ním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda 
a člověk v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „vstupujete do 
přírodně zvlášť cenného území, chovejte se proto citlivě a nepoškozuj-
te ho“. Je asi zbytečné uvádět konkrétně, co je slovem nepoškozovat 
míněno – ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli 
všichni příchozí.

Agentura ochrany přírody a krajiny, 
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Zima končí, pro chovatele nastává období intenzivní činnosti. ČSCH  
v Polance pořádá 9.dubna 2016 v 8.00 hod v areálu naproti hostince  
u Dluhošů svou první letošní akci. Jedná se o „Stolní bodování králíků“.
Na této akci  lze získat rady od zkušených chovatelů ohledně chovu 
králíků, holubů a drůbeže. Je možno koupit nebo prodat zvířata pro 
letošní chov.
Zároveň  si můžete domluvit očkování králíků a psů, které se uskuteční 
28.5.2016 a 25.6.2016.
O občerstvení bude postaráno. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Chovatelé  z Polanky nad Odrou

Chovatelé zvou

Neuvěřitelné …………
Králíci plemene Burgundský z České republiky a přímo z Polanky nad 
Odrou dosáhli vysokého bodového hodnocení a získali jednu z cen 
na Evropské výstavě drobného zvířectva ve francouzských Métách.  
Úspěšným chovatelem je náš občan pan Ing. Miloš Sýkora, kterému tímto 
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci nejen Českého svazu chovatelů,  
ale i České republiky a zvláště pak Polanky nad Odrou.   
Děkujeme s přáním dalších chovatelských úspěchů

starosta
 

Chovatelský úspěch

Nové vozidlo DA-15 L2T na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4x4 
dostala Polanecká jednotka sboru dobrovolných hasičů dne 21. 1. 2016 
při slavnostním předání v ostravském Trojhalí za přítomnosti předsta-
vitelů kraje i hasičů. Vozidlo bylo spolufinancováno ze strukturálních 
fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. MB Sprinter je 
již druhé nové vozidlo, které místní jednotka dostala k užívání během 
jednoho roku. Jde o Dopravní automobil DA 15 L2T, určený pro za-
jištění činností JSDHO, zejména přepravu osob a požárního vybavení 
pro provádění zásahové činnosti a výcviku jednotky. Je postaven na 
dvounápravovém podvozku Mercedes-Benz Sprinter CDI/L KAWA 
4×4. Toto vozidlo nahradilo dosluhující DA-12 AVIA, která sloužila 
u jednotky celkem 17 let. Ve vozidle je vybavení jak pro technické zá-
sahy, tak pro dálkovou dopravu vody a 300 litrová nádrž vody pro vy-
sokotlaké čerpadlo k hašení menších požáru. Celkem převeze 9 osob. 
Doufáme, že vozidlo bude využito co nejvíce pro dopravu na požární 
soutěže mužů a dětí a co nejméně k ostrým událostem.

Ondřej Cága
VJSDH Polanka nad Odrou

Dobrovolní hasiči 
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Tajemství Velikonoc a příběh jedné rodiny
Koncem ledna zemřela osmiletá holčička, postižená Edwardsovým syn-
dromem. Nebyla úplně neznámá, „jedna z mnoha“, protože o složitém 
období od stanovení diagnózy až po její narození (a první týdny života) 
byl natočen dokument „Zachraňte Edwardse“, uvedený jednak v České 
televizi, jednak se uskutečnilo kolem padesáti projekcí na nejrůznějších 
místech republiky. V říjnu 2015 byl snímek uveden i v místním kině. Po 
promítání následovalo neformální popovídání s rodiči, hlavními aktéry, 
které kupodivu nebylo skličující, spíše vyznělo povzbudivě. 
      Přemýšlím o tom, kolik zdravých dětí bez těchto diagnóz se dnes ani 
nenarodí, protože rodiče (matky) to z nějakého důvodu „nedají“. Kolik 
dětí je hned po narození odloženo do tzv. „kojeňáků“ (dnes Dětských 
center, oficiálně Dětských domovů pro děti do tří let). Kolik dětí vyrůs-
tá v rodinách, kde se táta s mámou hádají, kde děti využívají jako štít 
či záminku ublížit partnerovi, kolik dětí vychovávají jejich prarodiče, 
nebo nevlastní rodičové. Malá Juliánka dostala od svých rodičů mož-
nost žít, dostala lásku, péči, čas. Dokážeme si představit, že jednoduché 
to nebylo, leč jim to přišlo přirozené. 
     Vybavuje se mi jeden příběh: Na jedné strmé a kamenité stezce 
jsem potkal malou holčičku, která nesla na zádech svého bratra. „Dítě“, 
říkám jí, „neseš to ale těžké břemeno“. Prohlíží si mne a praví: „To 
není žádné břemeno, pane, to je můj bratr“. Zůstal jsem zaražen! Slovo 
tohoto odvážného dítěte se mi vrylo do srdce. A když mne zmáhá lidské 
soužení a všechna odvaha opouští, slovo dítěte mi připomíná: „To není 
břemeno, co neseš, to je tvůj bratr“.
     Dítě opustilo tento pozemský svět. Při pohřbu zazněla od biskupa 

 Rok s rokem se sešel a opět jsme vyrazili s dobrovolníky malými, 
velkými i s těmi nejmenšími, abychom koledovali v ulicích Polanky. 
Vybavili jsme se zapečetěnými pokladničkami, korunkami, tříkrálo-
vými cukry a kalendáříky, křídou a odhodlání napomoci dobré věci. 
Nechyběly rukavice, teplé oblečení a taky se letos hodilo něco i proti 
dešti. 
 Navštívili jsme části Zámecká, Dolní Polanka, Osada míru a  Hra-
ničky. Všichni nás vlídně přijali a svým darem podpořili projekty Mo-
bilní hospic, pečovatelskou službu pro seniory, pro lidi bez domova  
a v obtížné životní situaci, pro matky s dětmi v tísni, na dofinancování 
rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním 
vyloučením, na podporu osob se zdravotním omezením.
 Poděkovali bychom všem vedoucím skupinek Markovi Fešarovi, 
Vítkovi Jančálkovi, Martinovi Šebestovi, Dance Švrčkové a také ko-
ledníkům Markétě, Lukášovi, Marušce a Elišce Horsákovým,  Tedíko-
vi Mikšánkovi, Ondrovi Šindelkovi, Vojtovi, Mikulášovi a Martínkovi 
Jančálkovým a polanským skautům Vojtovi Fešarovi, Elišce Jungové, 
Janě Zemanové, Dominikovi Kuhnelovi a Jaroslavovi Svárovskému.

 Děkujeme za občerstvení, 
které nám již tradičně poskytli 
manželé Liba a Jirka Adamcovi. 
Velké díky patří farnosti a taky 
vám, kteří jste tuto sbírku pod-
pořili. V tomto roce se vyko-
ledovalo v Polance nad Odrou 
krásných 23.907,-Kč. 
 Pokud máte chuť pomáhat, 
můžete se s námi zapojit do 
tříkrálového koledování. Rádi 
vás mezi sebe přijmeme jak do-
spělé, tak děti a rozšíříme tak 
pokladnici dobrých skutků a pomoc lidem.
Veškeré informace na webu www.trikralovasbirka.cz
Krásné a pokojné dny.

Za tříkrálové asistenty a koledníky 
František a Anna Horsákovi

brněnského, Juraje Dovaly, i tato slova: Vieš, Juliánka, Ty si nás nau-
čila hlavne pokore pred životom. Ukázala si nám, že zázraky sa dejú. 
Študovaní ľudia s diplomami hovorili, že sa nenarodíš živá a Ty si sa 
narodila. Potom hovorili, že prežiješ pár týždňov, že viac Tvoje telíčko 
a orgány nezvládnu a Ty si všetky ich hypotézy vyvrátila. Stal sa zá-
zrak. Prežila si omnoho viac, mesiace, roky, osem krásnych rokov. A to 
vďaka Božej milosti a obrovskej láske a starostlivosti Tvojich rodičov. 
Ich láska držala Tvoju dušu v tele, ich láska pumpovala do srdiečka krv, 
ich láska Ťa niesla v náručí a hriala Ťa ako v Božej dlani.
V dnešný prvý februárový deň Ti posielam tento list a myslím na to, že 
si už v tej najlepšej starostlivosti. Tam, kde čas je len riekou pramenia-
cou v mieste Nikdy a ústiacou v oceáne Večnosť. Verím, že Ti je dobre 
v kráľovstve svetla a lásky. Verím, že náš Dobrý Pastier Ježiš Kristus 
Ťa berie na prechádzky a po jeho boku sa cítiš slobodná a šťastná. Šan-
tíš a poletuješ a užívaš si slobodného ducha. Verím, že naše pozemské 
slová nedokážu obsiahnuť to, čo Ty môžeš vnímať bez hraníc a obmed-
zení. (Zdroj http://juliankas.blog.cz)
     Nechci být sentimentální, ani nikoho soudit. Můžeme polemizovat, 
kdy život vzniká, jaký má smysl a v čem tkví jeho kvalita. Názorové 
spektrum je široké. Dnes máme více než kdy jindy právo volby. Kéž 
by naše soužití nevycházelo naprázdno, kéž by neupadalo do marnosti. 
Křesťanská víra se tomu staví setkáním se živým, vzkříšeným Pánem, 
dávajícím nám, dětem, svůj pokoj a požehnání. Nezapomínejme na ten-
to obsah a naději velikonočních svátků!

Tomáš Chytil – farář Církve československé husitské

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI 2016

Ostrava tvoří nový, „fajnOVy“ strategický plán, vybízí občany k zapojení
Ostrava se pustila do tvorby nového strategického plánu. Město chce do roční přípravy plánu zapojit nejen odborníky, ale také veřejnost. Spustilo 
stránky www.fajnova.cz, kde jsou aktuální informace a zajímavosti o tvorbě plánu. Lidé se do něj mohli zapojit poprvé v únoru, vyplněním inter-
netového dotazníku. 
„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města by proto měli být přirozeně součástí jeho tvorby. K zapojení budeme veřejnost během roku průběžně vybí-
zet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Plán má být hotový do konce roku 2016. Kromě magistrátu a veřejnosti budou vyzvány ke spolupráci 
všechny městské obvody, organizace města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví lídři.
Tvorbu plánu zahájila analytická část, do které se v únoru vyplněním dotazníku zapojilo několik tisíc Ostravanů. Výsledky dotazníkového šetření 
najdete na stránkách fajnova.cz nebo na facebookové stránce fajnOVA. Souběžně vznikají pracovní skupiny, připravují se odborné i veřejné dis-
kuze nebo řízené rozhovory s odborníky. 
Město se vydalo cestou otevřené komunikace přípravy plánu a zapojování, což je zároveň novinka i trend, kterým se při plánování vydávají evrop-
ská města a metropole. Chystá mnoho zajímavých akcí, na kterých lidé budou moci vyjádřit vlastní představy o budoucnosti Ostravy nebo přijít  
s vlastními konkrétními podněty, co ve městě změnit k lepšímu.
Strategický plán je důležitým dokumentem, který určuje rozvojové priority města. Nový plán se vyhlíží do roku 2023, ale přesahuje do dalších  
20-30 let. Ostrava připravuje ambiciózní plán, který přinese prosperitu a vylepší vnímání města v očích obyvatel, návštěvníků, sousedů i ve světě.
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Pečujeme s otevřeným srdcem, o seniory i handicapované

Péče mobilního hospice sv. Kryštofa
Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitel-
ně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit důstojné prožívání 
života, aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat 
doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamo-
cen. Péče je poskytována nepřetržitě 24 h denně a je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění. 
Tým mobilního hospice tvoří speciálně vyškolené zdravotní sestry a lé-
kaři, které doplňují také sociální pracovník, psycholog a duchovní, aby 
mohly být uspokojeny všechny oblasti potřeb klientů, popř. jejich blíz-
kých, pečovatelů. Klienti služby a jejich rodiny mohou využít možností 
bezplatného poradenství v Charitní hospicové poradně nebo zapůjčit 
potřebné vybavení v Půjčovně kompenzačních pomůcek.
Smyslem mobilního hospice a návazných služeb je zajišťovat co nej-
lepší kvalitu života umírajících a podporu jejich rodin. Mobilní hospic 
s působností v Ostravě a okolním regionu s dojezdem do 35 km provo-
zuje Charita Ostrava od roku 2003. Služba je registrovaná dle zákona č. 
160/1992 Sb. Moravskoslezským krajem pro oblast domácí zdravotní 
péče.
Kontakt: Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatel-
ská služba, Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice, Tel.: 599 508 
504, 733 676 601, e-mail: cho.krystof@charita.cz, web: www.ostrava.
charita.cz, Petra Křetínská, vedoucí střediska 

Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného v do-
mácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobil-
ního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři 
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, te-
kutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako preven-
ce vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připrave-
ny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování 
potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůj-
čit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek  
a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostra-
va.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbliž-
ší termín je 19. 4. 2016 od 14.00 h v budo-
vě Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8,  
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, 
přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, 
tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo  
e-mailem:cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

Těšíme se na Vaši účast!

Respekt, podpora, důvěra, každodenní pomoc, individuální přístup 
a přátelství jsou základními principy a hodnotami, které nezisková 
organizace Péče srdcem nabízí všem svým uživatelům z Ostravy 
a okolí - seniorům, handicapovaným a jejich blízkým, kterým po-
máhá prožívat důstojný a co nejkvalitnější život v domácím pro-
středí.
Není tajemstvím, že pro mnohé seniory a osoby se zdravotním posti-
žením nebo chronickým onemocněním je představa, že stráví byť jen 
část svého života v domově či ústavu, velmi stresující. Bez ohledu na to  
o jaké zařízení se jedná, odmítají tuto možnost již z principu. Častokrát 
si také nejbližší rodina přeje, aby senior nebo jiná osoba se sníženou 
schopností sebeobsluhy raději zůstali v domácím prostředí, snaží se 
dělat pro to maximum, ale přesto si mnohdy bohužel musí přiznat, že 
na některé činnosti z časových, fyzických nebo i psychických důvodů 
nestačí.
„V takové situaci, která si doslova žádá osobního asistenta, se dnes 

může ocitnout téměř každý, ať už sám za sebe, nebo pro své blízké. 
Právě z tohoto důvodu, a také snad proto, že pomoc potřebným vnímá-
me jako naše poslání, vznikla nezisková organizace Péče srdcem po-
skytující služby asistenta, který uživatelům v jejich domácím prostředí 
pomáhá s osobní hygienou, přesunem na lůžko i vozík, oblékáním, 
úklidem, přípravou jídla, nákupy, doprovodem k lékaři a dalšími kaž-
dodenními činnostmi. Zároveň se osobní asistent pro uživatele může 
stát parťákem pro stolní hry, čtenářem oblíbených knih nebo doprovo-
dem na procházkách,“ představuje služby organizace jedna ze zaklada-
telek Jana Vávrová.
Péče srdcem poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.  
a pro jejichž úhradu je možné čerpat příspěvek na péči. 
Bližší informace ke službám a cenám získáte telefonicky na 777 147 
587 nebo na www.pecesrdcem.cz. Je možné se domluvit také na osobní 
konzultaci v kanceláři organizace na ulici Mírová 98/18 v Ostravě-Vít-
kovicích /v budově před vstupem do Vítkovické nemocnice/.
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Stará pranostika říká: „Únor bílý, pole sílí.“ Bohužel, letos to s bílým 
únorem moc nevyšlo, zato druhá únorová neděle byla alespoň mod-
ro-bílá. Na naší základní škole se totiž konal tradiční Maškarní ples 
pro děti, pořádaný Klubem rodičů a přátel školy ve spolupráci se ZŠ 
a tentokrát netradičně i s Hokejovým klubem Polanka n. O.  A prá-
vě zde zavítaly oblíbené modrobílé postavičky  „Šmoulů“. Šmoulové 
během maškarního reje připravili několik soutěží, u kterých si děti 
vyzkoušely své dovednosti, bystrost i týmovou spolupráci; odměnou 
jim pak byla drobná sladkost. Oživením programu bylo dojemné vy-
stoupení malinkých hasičů z Klimkovic, kteří návštěvníkům předvedli 
zásah záchranářů v případě požáru, tonutí ve vodě a dopravní nehody.  
Od publika si zasloužili bouřlivý potlesk doprovázený i ukápnutou 
slzou dojetí. Někteří rodiče se svými ratolestmi stihli využít nabídku 
profi fotografa a už tu bylo vyhlášení nejlepších masek.  Vrcholem kaž-
dého správného plesu je tombola a nebylo tomu jinak ani zde. Z bohaté 
tomboly měla většina dětí nemalou radost... Nezbývá, než konstatovat, 
že i letos si dospěláci společně s dětmi v pestrobarevných a nápaditých 
kostýmech zažili spoustu zábavy a něco modrobílé nálady. 
Děkuji společnosti RAPPA s.r.o. a také rodičům za poskytnuté věcné 
dary do tomboly, základní škole a HC Polanka za profesionální spolu-
práci a samozřejmě členům a přátelům Kubu rodičů za nadšení, díky 
kterému můžeme v Polance podobné akce organizovat.

Za klub rodičů a přátel školy 
Ing. Simona Kozarová 

Šmoulí maškarní ples v Polance nad Odrou

Osadní výbor Janová a Přemyšov – informuje…
Dětský maškarní bál na Janové.
 Důležitou součástí společenského života je každoroční plesová se-
zona. Patří dospělým, ale děti přece jen nepřijdou tak docela zkrátka. 
Dětské maškarní merendy, obsahem úměrné jejich věku, sice nemají  
s dospěláckou zábavou moc společného, ale jsou odedávna příležitostí 
užít si něco, co obstojí i v dnešní konkurenci internetu a počítačových 
her. Letošní Dětský maškarní bál ve Společenském domě se proto stej-
ně, jako ty předcházející, vyvedl a uspokojil malé princezny a další 
postavičky z pohádek podle očekávání pořadatelů. Neplatí ale, že to 
členům Osadního výboru a jejich pomocníkům nějak usnadnilo práci. 
Připravit, zorganizovat a následně zvládnout skotačící drobotinu není 
při omezeném počtu pořadatelů jednoduché. Snad to rodiče dokázali 
ocenit.
 Z jednoho důvodu se letošní maškaráda lišila od těch předchozích. 
Mezi dětmi početně převažovaly dívenky. Chlapců bylo o poznání 
méně. Třeba nejsou kluci tak odolní a jarní stonání se na jejich neúčasti 
podepsalo. Nicméně na atmosféře se to nijak neprojevilo a děti se doká-

zaly pod vedením dvou klaunů jaksepatří odvázat. Oba klauni si zaslou-
ží za své nasazení a souznění s dětskou duší plné absolutorium. Děti se 
pod jejich veselým vedením opravdu nenudily. Malování na obličej se 
už stalo neodmyslitelným doplňkem dětských radovánek a vylepšením 
masek, které dětem pořídily starostlivé maminky. Důkazem se jistě pro 
budoucnost stanou společné fotografie pořízené rodičovským dopro-
vodem. Vyvrcholením zábavy se jako obvykle stalo bingo s drobnými 
výhrami. Děti hrávají rády. Nakonec vyhrály všechny a odměny za pár 
korun jim budou připomínat hezké chvilky, prožité mezi kamarády.
 S odcházejícími návštěvníky začala pro pořadatele platit povinnost 
uklidit prostory Společenského domu, odstranit výzdobu a odstěhovat 
bufet. Prostě uvést vše do původního stavu a začít přemýšlet o příští 
dětské zábavě. Tou bude populární Pohádkový les, který se příchozím 
otevře v sobotu 7.května. Do té doby bude čas vyplněn přípravami. Ty 
budou nemalé a opět plně zaměstnají všechny, jež věří, že věnovat se 
dětem má smysl a stojí za vynaložené úsilí.

-n-
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ZŠ Heleny Salichové informuje
Druhého března se uskutečnil otevřený šachový turnaj pro žáky 3. 
až 9. třídy o „Přeborníka školy“. Zúčastnilo se ho 38 žáků. Hrálo se 
na pět kol švýcarským systémem. Šachisté s největším počtem bodů 
hráli finále o pořadí na prvních třech místech. Zvítězil Matěj Kavala  
z 8.B, druhý byl Tomáš Stanislav ze 6.A a na třetím místě skončil Da-
vid Domovský ze 7.A. Milým překvapením byla i hojná účast dívek, 
které si nevedly vůbec špatně.Také příjemně překvapili žáci prvního 
stupně, kteří byli rovnocennými soupeři i starším žákům. Šachovou hru 
již podporujeme několik let, protože rozvíjí logické myšlení, strategii  

a taktiku, posiluje volní vlastnosti i motorické dovednosti. Tato hra také 
učí děti trpělivosti a pomáhá zvládat i mimořádnou hyperaktivitu dětí. 
Také posiluje kázeň. V Galerii Heleny Salichové máme umístěno šest 
hracích míst, kde mohou žáci ve volných chvílích hrát šachy.
Každý čtvrtek od 14 do 15 hodin je šachový kroužek pro zájemce  
z řad žáků, který vede ředitel školy. Jak bylo ukázáno v TV, provádějí 
se experimenty se zavedením výuky šachů i do ZŠ. 
V úterý 15. března proběhly velikonoční dílny ve spolupráci s Klu-
bem rodičů v přízemí budovy A. Žáci i rodiče si osvojili a seznámili se  
s lidovými velikonočními zvyky. Pro všechny bylo zajištěno pohoštění, 
o které se částečně postaraly dívky vyšších ročníků v rámci pracovních 
činností (vaření).
Ve středu 23. března proběhlo od 9 do 11 hodin sportovní dopoledne 
pro děti z Polanecké MŠ ve sportovní hale, pod vedením Mgr. Katariny 
Sýkorové a Mgr. Hany Bártové.
Závěrem bych ještě chtěl oznámit, že při příležitosti Dne učitelů 2016, 
bylo předáno ocenění za dlouholetou velmi úspěšnou pedagogickou 
činnost paní učitelce PaedDr. Aleně Kuchařové. Toto ocenění přebí-
rají každoročně učitelé, které z navržených kandidátů vybírá komise 
Magistrátu města Ostrava. Slavnostní akt proběhl 23.března 2016 v 17. 
hodin v Divadle loutek. Blahopřejeme.

RNDr. Josef Teper
 ředitel školy  

Jaro v ZUŠ Heleny Salichové
V průběhu II. pololetí se v ZUŠ připravují závěrečné akce naší školy. 
Tyto celoškolní události zahájil již tradiční jarní koncert, který naše 
škola každoročně pořádá ve spolupráci se ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Svi-
nov. Koncert se tentokrát konal v ZUŠ Klimkovice a mohli jsme shléd-
nout 15 čísel hudebního i tanečního oboru žáků zmiňovaných tří škol. 
Úroveň účinkujících žáků byla velmi dobrá a díky tomu byl koncert 
velmi příjemným zážitkem. Z celoškolních akcí zmíním také koncert 
komorních her a rodičů s dětmi, který plánujeme na 20. dubna v  sále 
ZUŠ. Na koncertě si mohou zahrát naši žáci se svými rodiči. V květ-
nu se můžete těšit na absolventské koncerty našich žáků, které budou  
19. května a 25. května v Polance, 18. května a 24. května v Třebovi-
cích a 30. května v Krásném Poli. Absolventská výstava žáků výtvar-
ného oboru se bude konat 27. května v ZUŠ v Polance a 30. dubna 
v Kyjovicích. V závěru května vás také srdečně zveme na slavnostní 
koncert do Dělnického domu v Polance. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ 
a velký swingový orchestr žáků. Zazní skladby našeho pedagoga Jin-
dřicha Czerného i skladby světových autorů. Koncert se uskuteční  
v sobotu 28. května v 16:00.
V současné době probíhají jednotlivá kola soutěží ZUŠ. Máme za se-
bou okresní kola ve hře na akordeon, v komorní hře smyčcových ná-
strojů a komorní hře dechových nástrojů. Všichni naši soutěžící žáci 
získali 1. místo a postoupili do krajského kola. Gratulujeme, děkujeme 
za reprezentaci školy a držíme palce v dalším soutěžení.
Novinku v soutěžení přinese také netradiční soutěž v předmětu Hu-
dební nauka. Soutěž pořádáme opět ve spolupráci se ZUŠ Klimkovice 
a ZUŠ Svinov a své znalosti si mezi sebou prověří vybraní žáci našich 
škol. Probíhat bude v ZUŠ Klimkovice v úterý 12. 4. odpoledne.
Novinkou v naší ZUŠ je také to, že jsme začali vydávat čtvrtletník  
s názvem Šušky naší ZUŠky. Nové číslo časopisu si můžete prohléd-
nout vždy na začátku každého čtvrtletí u nás v ZUŠ nebo na webu naší 
školy. Věříme, že v něm naleznete zábavné i zajímavé čtení.

Mgr.art. Petr Kotek
ředitel ZUŠ
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Dění v Dělnickém domě a Sportovní hale
Dělnický dům má za sebou druhou plesovou sezonu.V letošním roce 
se konalo 12 plesů, na které se přišlo pobavit a protančit podrážky bot 
velké množství našich spoluobčanů a lidí z širokého okolí.
Taneční veselice skončily, tím ale život v Dělnickém domě rozhodně 
neumírá. Průběžně se hraje badminton, cvičí jóga, probíhá cvičení DTJ 
ASPV ( Asociace sport pro všechny ), konají se pravidelné schůzky 
místní organizace Skautů. Chystají se oslavy narozenin, svatební hosti-
ny, schůze místních organizací a spolků, turnaj v šachu, generační tur-
naje ve volejbalu a házené.
Pro Vás – širokou veřejnost se v dohledné době připravuje pěvecké 
vystoupení Evy a Vaška, módní přehlídka a koncert místní ZUŠ.
I když počasí ještě není nic moc, děti již vytáhly různé „přibližovací“ 
prostředky na asfaltovou plochu, hraje se kopaná, ožívá dětské hřiště. 
Je hezké vidět, že některým dětem je pohyb a kolektiv kamarádů pořád 
milejší, než sedět před televizí nebo počítačem.
V brzké době připravíme na sezonu i sportoviště pro plážové sporty  
a venkovní areál Vám tak bude opět plně k dispozici.

Sportovní hala
I zde probíhá každodenní sportovní činnost. V dopoledních hodinách 
halu využívá ZŠ Heleny Salichové k výuce tělesné výchovy a při or-
ganizováni  sportovních akcí. Odpolední, večerní a víkendové hodiny 
jsou přednostně poskytnuty sportovním organizacím, které mají sídlo 
v našem městském obvodu, a které zajišťují výkonnostní sport (VK 
Polanka, SK Házená, TJ Sokol Polanka a FK SK Polanka). Zbývající 
volné hodiny pak využívají ostatní zájemci. 
Budeme velice rádi, když využijete možnosti uspořádat rodinnou osla-
vu, společenskou akci nebo si přijdete zasportovat v naších zařízeních. 
Kontakt pro objednávky na správce je 606044997, email: sportovníha-
la@polanka.cz a podrobné informace naleznete na webových stránkách 
www.polanka.cz. 
Budeme se na Vás těšit.

Správa Dělnického domu a Sportovní haly

Městský obvod Polanka nad Odrou se zapojil do 21. ročníku Vesnických 
sportovních her 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední 
Evropy a okolí. Po odstoupení některých účastníků loňského ročníku, 
jsme byli osloveni k reprezentaci našeho obvodu. VSH probíhají bě-
hem celého letošního roku, mimo období prázdnin. Soutěžit se bude 
v těchto disciplínách (pořadatelská obec): Stolní tenis (Klímkovice); 
Badminton (Plesná); Běh (Dolní Lhota); Odbíjená (Vřesina); Nohejbal 
(Horní Lhota); Lukostřelba (Velká Polom); MTB-cyklo (Plesná); Střel-
ba ze vzduchovky (Horní Lhota); Sálová kopaná (Polanka nad O.)
Školská, sportovní a kulturní komise, vyzývá sportovní nadšence s tr-
valým bydlištěm v našem obvodu, aby se hlásili k účasti ve výše uvede-
ných disciplínách. Soutěžit budou dle disciplín jednotlivci, nebo týmy. 
Vážným zájemcům budou zaslány propozice soutěže. Ty můžete najít 
společně s dalšími informacemi na stránkách www.vshry.cz.  V každé 
disciplíně můžou startovat jiné týmy, nebo jednotlivci.
Pořadatelé za naší obec jsou Martin Sýkora a Jirka Korčák. Kontaktní 
mobil 737 621 949
V měsíci únoru již proběhla soutěž v plavání, pořádaná Krásným Polem 
v bazénu učiliště prof. Matějčka (viz foto). V této disciplíně jsme ne-

dopadli právě nejlépe. Ku-
želky, pořádané Krásným 
Polem a Velkou Polomí 
12.března, už pro Polanku 
dopadly lépe a skončili 
jsme na 7. místě. Věříme, 
že v dalších odvětvích 
můžeme uspět ještě lépe. 
                          M. Sýkora

Vesnické sportovní hry

Udržet krajský přebor a opravit hřiště. Takové jsou cíle polanec-
kých fotbalistů.
Jarní část fotbalové sezony už klepe na dveře i v Polance. „U nás bude 
fotbalu znovu nejvíce v neděli, kdy se budou na hřišti střídat obě muž-
stva mužů, hrát budou doma rovněž dorostenci,“ říká předseda FK SK 
Polanka Radovan Řehulka.
Největší pozornost bude upřena na A-tým, který bude bojovat o důle-
žité body v krajském přeboru. „V zimě došlo ke změně trenéra, nově 
bude na lavičce působit někdejší ostrostřelec Pavel Cirkl, kterému bude 
pomáhat Martin Repka,“ zdůrazňuje šéf klubu.
Priorita je jasná – Pavel Cirkl má za úkol zachránit pátou nejvyšší sou-
těž. „Bodů moc nemáme, ale věřím, že kádr je dost kvalitní na to, aby 
byl při plnění jasného zadání úspěšný. Tým jsme osvěžili třemi posi-
lami nebo staronovými hráči – z Pusté Polomi se vrátil Jan Švábík,  
z Heřmanic přišel Marek Jakubov, kmenový hráč Baníku Ostrava,  
a v polanecké šatně znovu našel místo i Erik Nitka,“ vypočítává Rado-
van Řehulka.
Zápasem s poslední Hrabůvkou začíná jarní fotbalová pouť městským 
přeborem i hráčům B-týmu, kteří jsou v osmnáctičlenné soutěži po pod-
zimu třináctí a velká pozornost bude upřena na účinkování dorostenec-
kého celku. „Naše naděje jsou po podzimu na skvělém prvním místě  
v jedné z krajských soutěží. Navíc mají sedmibodový náskok na druhý 
Rýmařov a dali jasně nejvíc gólů ze všech čtrnácti týmů v soutěži. Ve 
třinácti zápasech se trefili sedmašedesátkrát,“ říká předseda FK Polan-
ka, který kromě jiného už připravuje další ročník populárního dětského 
turnaje Heller Cup. „Letos se uskuteční 28. května a představit by se na 
něm mělo asi třicet týmů.“
Polanecký fotbal stojí na prahu jarní části soutěže ještě před jedním 
velkým úkolem. „Všichni, kteří u nás na podzim byli, viděli, že naše 
travnaté hřiště už téměř zoufale volá po zásadní rekonstrukci. Pokud 
všechno klapne, jak má, měla by proběhnout už v létě. A nebudu snad 
ani říkat, s jak velkou nadějí k ní vzhlížíme,“ dodal Radovan Řehulka, 
předseda FK SK Polanka a současně brankář A-týmu.

Sepsal a upravil Jakub Kaluža, sekretář FK SK Polanka 

FK SK Polanka nad Odrou
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KOSMETIKA ALENA PROGRAM KINA NA DUBEN 2015
Úterý 05.04. 
Spectre    
mládeži přístupno od 15. let
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, 
který ho přivede na stopu známé zločinecké or-
ganizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, 
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
Začátek v 19 hodin                             
(délka 150 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 12.04.  
Ztraceni v Mnichově   
mládeži přístupno
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi 
patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředi-
tele Francouzského kulturního institutu ocitne  
v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mni-
chovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho 
hlasem dodnes opakuje některé důležité věty  
a prohlášení. Papouška za dramatických okolností 
unese český novinář Pavel a na základě papouš-
kových kontroverzních citací Daladiera rozpoutá-
vá mezinárodní politický skandál.
Začátek v 19 hodin                            
(délka 105 min., vstupné 80,- Kč)

Neděle 17.04.  
Nedělníček - pro nejmenší diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 19.04.  
Gangster Ka: Afričan   
mládeži přístupno od 12. let
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, 
opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová 
etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá 
co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na po-
vrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se 
usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má 
směnku na 80 milionů, která z fleku může polo-
žit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného 
podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba 
přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu 
měl udělat státní převrat. Česká republika tak ex-
portuje do světa gangstera prvotřídního formátu. 
Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, 
všude kam tento gangster vstoupí, likviduje míst-
ní mafii a nastoluje vlastní řád. Na povrch se de-
rou negativní vlastnosti jeho charakteru v závis-
losti na přemíře užívání drog a alkoholu. Káčko se 
mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka 
na nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka 
s narkotiky. A to je místo v polosvětě, ze kterého 
není návratu... Závěrečná část temného příběhu 
Gangster Ka: Afričan režiséra Jana Pachla zdůraz-
ňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak po-
minuto. Jaké jsou mechanismy organizovaného 
zločinu? Lze nad nimi zvítězit?
Začátek v 17 a 19 hodin                            
(délka 100 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 26.04.  
Hodný dinosaurus   
mládeži přístupno 
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává 
s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou pro-
vždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a 
obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Zveme vás na 
dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde 
se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. 
Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se 
Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je scho-
pen velkých činů.
Začátek v 18 hodin                              
(délka 101 min., vstupné 70,- Kč)

Promítání filmů kina RETROSTAR je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou.
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DÁREK ZA NÁKUP nad 300 Kč a 500 Kč

Navštivte Dům "ATLAS", 
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR! 
Na prodejně Vám rádi poradí s výběrem 
vhodných přípravků.
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KOMINICTVÍ RADOVAN
Nabízím Vám:

- Pravidelnou kontrolu spalinových cest

- Čištění komínů a kouřovodů

- Vložkování komínů

- Opravy komínů a veškeré další kominické práce

Radovan Polakovič 

Tel: 605 379 799
E-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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737 383 515

- čištění koberců a sedaček
- nejlevnější půjčovna

- úklidové služby

CisteniKobercuOstrava.eu

15 % SLEVA
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Mám zájem o koupi zemědělské půdy 
a lesa v Polance a okolí. 

Cena dle dohody. 
Nejsem realitní kancelář, 

chci zde bydlet. 

Kontakt na telefonu: 734 358 604 
nebo 

e-mailem: jiri.malysiak@post.cz. 

     Daruji do dobrých rukou
  německého ovčáka - 

výborného hlídače.
Tel.č. 602 530 777


