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DVACET LET POTÉ

Přesně tolik let uplynulo od událostí, které navždy vstoupily do
života nejen polanských občanů. Povodeň, která zasáhla naše
území počátkem července roku 1997, napáchala značné škody
na majetku a co víc, mnoho lidí přišlo o život. Všichni, kteří
tuto pohromu prožili, už nikdy nechtějí nic podobného zažít.
Panuje přesvědčení, že je nutné udělat taková opatření, která do
budoucna maximálně eliminují rizika ohrožení na životě a majetku. A že budou zapotřebí nejen finanční zdroje, ale také vůle
a solidarita všech občanů je v té chvíli naprosto jasné.
Jaká je dnešní realita? Uběhlo 20 let a Polanka stále není
dostatečně ochráněna před rizikem povodně. Udělalo se spoustu menších i větších krůčků. Na toku Polančice bylo několikrát
pročištěno koryto a dřevěnými plůtky upraveny břehy. Úpravami prošla i řeka Odra, která umí být pro dolní část naší obce
obrovskou hrozbou. Polanka má i svůj protipovodňový plán,
měření průtoku vody a bezdrátový rozhlas. Tato menší opatření
nás minimálně drží v bdělosti a pomáhají nám řešit jakékoliv
situace dle aktuálně vyhlášeného povodňového stupně. To hlavní opatření však stále chybí! Velký projekt zkapacitnění vodního toku Polančice s konečnou ochranou území až na 100letou
povodeň (zvětšený průtok, samospouštěcí splavy a suché poldry

na horních tocích Polančice a Rakovce). Celý projekt spolufinancovaný statutárním městem Ostravou zpracovává správce toku
Povodí Odry. V Polance jsme již tak daleko, že všichni vlastníci
pozemků dali souhlas se stavbou a majetkovým vypořádáním.
Velká část projektu ovšem vede územím sousedních Klimkovic
a Olbramic. V této chvíli bohužel chybí souhlas s majetkovým
vypořádáním právě od samosprávy města Klimkovic! Přitom
i velká část Klimkovic a jejich občanů byla zatopena! Projekt
úprav se tak rozdělil na samostatné části, což samozřejmě znamená odklad zbudování celkové ochrany před stoletou vodou!
Možná právě v tuto chvíli, kdy si připomínáme apokalypsu
z roku 1997, by se měli zamyslet lidé, kteří blokují tento projekt
a svým souhlasným rozhodnutím umožnit občanům, aby se opakování obdobné události nemuseli obávat.
Podrobné informace z povodní 1997 najdete v samostatném
článku našeho kronikáře. Obrovský obdiv a poděkování, patří
těm, kteří před 20 léty pomáhali jakýmkoliv způsobem lidem
zasaženým povodní. Přeji nám Všem, abychom již nikdy podobnou hrůzu nemuseli zažít, poučili se z ní a dokázali připravené projekty dotáhnout do zdárného konce.
Starosta

Most 1.května v zatáčce k hostinci u Dluhošů

1.května za křižovat. s ul. Svinovskou

Povodeň v Polance v roce 1997
Vážení čtenáři,
chtěl bych Vám přiblížit a někomu snad i připomenout chvíle, které se
v Polance a blízkém okolí odehrávaly přesně před 20 lety tak, jak jsem
je popsal těsně po ničivé povodni.
„V neděli 6. července 1997, kdy už dva dny v kuse pršelo, zatelefonoval
v 11.30 do naší hasičské zbrojnice strážník městské policie, abychom
vytáhli z Polančice ze splavu pod obecním úřadem regulační desky,
protože se Polančice na ulici Zákoutí i na ul. Nábřežní vylévá ze svého
koryta. Sirénou na hasičské zbrojnici byl vyhlášen poplach a během
5 minut vyjela naše jednotka pod vedením zástupce velitele JSDHO
p. Mojmíra Sýkory na ohlášené místo, ale pro velký proud na Polančici
se s tímto jezem již nic dělat nedalo. Jednotka dále provedla kontrolu Oderského mostu, kde řece Odře chybělo k vylití z břehů jen asi
1 metr a pomohla p. Prokopovi odvázat zvířata a vyvést je na vyšší místa.
Ve 12.40 hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.
Další hodiny i dny v Polance a také skoro v jedné třetině Ostravy byly
doslova kritické. Polančice i Odra stále stoupaly. Všechny hasičské
jednotky v Ostravě byly uváděny do hotovosti a rovněž i naší jednotce byl znovu tento den v 16.35 hod. vyhlášen poplach. Naším úkolem
bylo vyčerpat 3 sklepy a evakuovat zvířata na ul. Sjednocení, Nábřežní
a Malostranské v Polance. Jednotka vyjela opět pod vedením zástupce
velitele p. Mojmíra Sýkory v počtu 7 členů. Na pomoc do Polanky přijeli hasiči z HZSMO, dále dobrovolné jednotky ze Zábřehu a Hrabové,
které přijely i se čluny a jednotka Hasičského sboru Českých drah pod
mým velením, neboť zrovna tento den jsem měl směnu. Rovněž tato
jednotka přijela se člunem. V 21.10 hod. bylo rozhodnuto, že se budou
evakuovat občané z ulic od Polančice, které již byly zcela zatopeny
vodou. Velitelské stanoviště bylo umístěno na Obecním úřadu. Naše
jednotka měla za úkol spolu s příslušníky HZS ČD evakuovat občany

Most u splavu
na ul. 1. května za železničním přejezdem směrem k Oderskému mostu. Tito občané zpočátku ze svých rodinných domků nechtěli odejít,
protože záplavy již několikrát v životě zažili, jenže stále pršelo a přes
cestu se k jejím rodinným domkům valilo stále více vody, neboť Odra
se již před 21. hodinou vylila ze svého koryta a hladina pořád stoupala.
Až nad ránem se postižení občané rozhodli pro evakuaci ke svým známým. Byly to rodiny z č.p. 234, 506, 233 a 244. Mezi 3. a 5. hodinou
ranní jsme je museli již ve velkém proudu rozvodněné Odry evakuovat.
Byly to 2 děti a 8 dospělých. V této noční době probíhala také velká
evakuace v Polance okolo Polančice. Po této dramatické noci jsme se
vrátili v 08.30 hod. zpět do HZ k odpočinku a občerstvení.
Moc času jsme ale doma nepobyli, protože již v poledne, kdy stále
pršelo, ohlásila do hasičské zbrojnice p. Ulmanová z Dolní Polanky, že
ji na zahradu připlavaly dva plechové sudy s olejovitou látkou, která
uniká a znečišťuje okolí. Průzkumem bylo zjištěno, že potok Strouha je již vylitý ze svého koryta, a že na křižovatce směrem na Svinov
je asi 60 cm vody. Oba sudy jsme provizorně ukotvili a plnicí hrdla sudů jsme dotáhli. Potom jsme odjeli na CHS do Zábřehu pro člun

a pomocí člunu jsme sudy přemístili na vyvýšené místo u křižovatky
na Dolní Polance. I v této době se občané u Strouhy na ulici 1. května
a Za Strouhou nechtěli evakuovat. Večer v 22.07 hod. za silného deště, byla naše jednotka povolána CTV k evakuaci starší osoby v chatové osadě v Krásném Poli. Po složité cestě z důvodu zatopení Svinova
(u válcovny trub 1 m vody), spadlých mostů přes potok Porubku, jsme

1.května - za tratí
museli u chatek překonat silný proud Porubky a po násilném vniknutí
do určené chatky a po průzkumu ve vedlejších chatkách jsme osobu již
nenašli. Po příjezdu do HZ jsme se osušili, převlékli do suchých oděvů
a posnídali. Zde bych chtěl zvlášť poděkovat p. Marii Jančové, která
nám připravovala teplé jídlo a pití v HZ a také se postarala o sušení promočených věcí. Dále neustále po telefonu shromažďovala požadavky
občanů o vyčerpání sklepů, informace z CTV apod.
Po krátkém odpočinku se jednotka opět vrátila na Dolní Polanku a před
osmou hodinou ranní jsme začali na člunu evakuovat občany z ohroženého místa u Strouhy v počtu 7 dětí, 26 dospělých a 2 psy. Tito lidé byli
odvezeni naším vozidlem ke svým známým nebo do evakuačního místa
ve Staré škole. V dopoledních hodinách jsme ještě ve člunu evakuovali
p. Kvitovou se 2 dětmi z ul. Malostranské a provedli jsme zajištění
statiky rodinného domku u p. Havelkové, kde Polančice zbořila přední
štítovou stěnu u domku a hrozilo zřícení trámů střechy. Po obědě v HZ
asi ve 12.30 hod. jsme se vrátili domů k odpočinku. Ten však dlouho
netrval, protože znovu ve 14.40 hod. nás vzbudila siréna na HZ, kdy
jsme měli vyjet okamžitě do Hrušova a Koblova k evakuaci osob. Zde
jsme uviděli skutečnou sílu Odry, která zaplavila obytné domy do výšky až 6 metrů. Naše jednotka prováděla neustále evakuaci osob pomocí
člunu a přesný počet evakuovaných v této době nešlo počítat. Rozdělili
jsme se na 2 směny a střídali jsme se v 19.00 hod. V Hrušově probíhala
evakuace i v noci. Nad ránem jsme byli posláni do Hrabové k evakuaci
vrátného.
Ráno 9.7. 1997 jsme byli nasazeni v Hrušově k evakuaci osob a zdravotnického materiálu ze skladu. V poledne po dlouhé době poprvé

1.května - RD č.p. 230
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vysvitlo sluníčko a byli jsme CTV odvoláni do Přívozu na hlavní nádraží, kde jsme na člunu v dosti silném proudu Odry evakuovali spolu
s ostatními hasiči obyvatele ul. Přednádražní, kteří byli už po tři dny
odříznuti od okolí. V této době už i na naše členy dolehla únava i menší
rozepře, a to hlavně kvůli stravě, neboť do této chvíle jsme se stravovali
pouze jedenkrát za den. Centrální výdej stravy nebyl zřízen a přednější
byla záchrana osob. Ani při této evakuaci osob nebylo možno zjistit
přesný počet zachráněných. Noční směna pracovala na evakuaci osob
v Muglinově u řeky Ostravice, kdy z přehrady Šance bylo vypouštěno
do Ostravice asi 260 m3 vody/sec. V 22.30 hod. jsme dostali příkaz
z CTV předat člun JSDHO Nová Ves, kde Odra prorvala na několika
místech ochrannou hráz a celou obec zalila 6 metrů vysoká vlna vody.
Dne 10. 7. 1997 voda začala pomalu opadávat a v naší HZ se nahromadilo asi 30 žádostí od občanů o vyčerpání sklepů v Polance. Žádosti byly i z míst, které záplavou nebyly přímo postiženy např. na ulici
Zámecké, Bezručově a Hraničky. Museli jsme neustále lidem vysvětlovat, že v této situaci čerpání vody ze sklepů nemá smysl, a že v Ostravě
jsou daleko důležitější zásahy. Po základním ošetření techniky a výstro-

ukončeno a večer jsme v HZ se všemi zasahujícími členy provedli vyhodnocení dosavadní práce. Nikoho z nás však nenapadlo, že klid ještě
mít dlouho nebudeme.
V neděli 13. 7. 1997 hned ráno v 08.30 hod. siréna na HZ oznamovala,
že i další dny nebudou klidné. Všechna technika, i naše, se stěhovala
do Nové Vsi, kde se musela voda přečerpat přes ochrannou hráz zpět
do Odry. Po příjezdu do Nové Vsi se nám naskytl pohled, který nikdo
z nás ještě neviděl. Naprosto zpustošená obec se zničenými domy, cestami i majetkem občanů. Naše jednotka se znovu rozdělila na 2 směny
a střídali jsme se již obden. Strava byla opět zajištěna a dovážena na
místo zásahu. Po 13 dnů jsme neustále odčerpávali velké množství
vody, které se v Nové Vsi pořád drželo. Během těchto dnů už i naše
PS - 12 měla několik malých závad, které jsme si sami opravili, a to:
propálený tlumič výfuku, prasklý chladič vody, ucpaný filtr apod. Kolik
motohodin odpracovala PS - 12 a kolik hodin jsme celkem odpracovali
my, není v mých silách uvést. Stačí jen, že jsme jako celek před ostatními lidmi nezklamali.
Naše jednotka ukončila svoji činnost u povodně dne 26. 7. 1997 odpoledne, kdy jsme provedli očistu techniky, oděvů, obuvi a celé HZ. Bylo
potřeba všechno pořádně umýt a vydezinfikovat, neboť v zatopených
oblastech se šířila infekce. Celá tato činnost u povodně byla ukončena
vyhodnocením v naší HZ dne 30. 8. 1997 za účasti všech zasahujících
členů našeho sboru a starosty obce p. Kaspříka. Tato akce byla finančně
krytá jak od ÚMOb v Polance n.O., tak i od SDH Polanka n.O.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zasahujícím členům JSDHO za
obětavou práci, kterou vykonali během povodně, rodinným příslušníkům těchto členů, neboť je po 3 týdny doma neviděli a všem dalším
lidem, kteří nám pomáhali v těchto těžkých chvílích.
V Polance dne 1.9. 1997

1.května - zastávka u pana Franka
je jsme provedli vyčerpání 2 sklepů na ul. Malostranské. V 12.30 hod.
jsme dostali zprávu z CTV o přemístění techniky do elektrárny Třebovice, kde jsme prováděli spolu s dalšími 12 jednotkami hasičů čerpání podzemních prostorů elektrárny. Tam jsme zůstali až do sobotního
odpoledne dne 12. 7. 1997. Během této akce jsme se opět střídali na
2 směny a po celou dobu nepřetržitě probíhalo čerpání vody pomocí naší PS -12. Ta pracovala bez poruchy a po 3 dny jsme do ní jen
dolévali benzín. Stravování se podstatně zlepšilo, protože pravidelná
strava byla dovážena na místo zásahu. V sobotu odpoledne bylo čerpání

Zpracoval: Stanislav Výtisk
velitel JSDHO Polanka n.O.“

Použité zkratky:
JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
CTV - Centrum tísňového voláni
HZSMO - Hasičský záchranný sbor města Ostravy
HZ - Hasičská zbrojnice
CHS - Centrální hasičská stanice
Seznam zasahujících osob:
člen zásahové jednotky:
člen SDH:
Stanislav Výtisk
Zdenek Král
Mojmír Sýkora
Jan Dluhoš
Ladislav Neděla
Daniel Macák
Milan Cindler
Jakub Klucho
Milan Franek
Pavel Ištok
Hynek Hurník
Pavel Sojka
Jaroslav Šafer
Marie Jančová
Tomáš Sojka
Jan Gruner
nečlen SDH:
Martin Janča
Petr Skalík
Jaromír Dluhoš
Miloš Hlavička

Investice a opravy
Zastupitelé schválili na červnovém jednání zastupitelstva hospodaření městského obvodu Polanky nad Odrou za rok 2016 s přebytkem
rozpočtu 18 916 tis. Kč. Větší část přebytku hospodaření (16 mil. Kč)
byla zapojena do rozpočtu pro rok 2017 a zbývající část 2 916 tis. Kč
byla zapojena do rozpočtu na červnovém jednání zastupitelstva. Mnoho
financí je vázáno na úspěšnost podaných žádostí o dotace a spolufinancování jednotlivých projektů. Právě díky úspěšným žádostem o dotace
tak můžeme již od podzimních měsíců zahájit rozsáhlou rekonstrukci budovy Staré školy, rekonstrukci Hasičárny a opravovat budeme
také komunikace (koncová část ul. U Rybníčku, ul. Zákoutí, ul. okolo
Obecní kaple). Opraveny budou rovněž chodníky a autobusové nástupiště okolo ul. Janovské, včetně prostoru před nákupním středis-

kem. Rozsáhlou rekonstrukcí projde i kříž na ul. A. Letenské, kde se
nám podařilo získat dotaci na kulturní památky ve výši 230 tis. Kč.
Část finančních prostředků je vyčleněna na další projektovou přípravu.
Vedení Polanky rovněž rozhodlo o vypsání ankety, jakým způsobem budeme dále budovat či opravovat komunikace, řešit bezpečnost (chodníky, zpomalovací křižovatky) nebo parkování v dalších částech Polanky.
Proto Vás prosím o zapojení se do ankety (samostatný článek), neboť
Váš názor je důležitý pro další směřování dopravy v našem obvodu.
Při realizaci jednotlivých rekonstrukcí a oprav Vás žádám o spolupráci a trpělivost. Podrobné informace k akcím a projektům dostanete na
odboru investic, veřejných zakázek a místního hospodářství.
Starosta
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Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 23.05.2017 do 27.06.2017
Rada městského obvodu Polanka nad Odrou
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit závěrečný účet – celoroční hospodaření statutárního města
Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2016 s tím, že
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2016 za
účetní období 01.01.2016 – 31.12.2016
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
(účet 431) vykázaný za účetní období roku 2016 ve výši 6 045 643,08
Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období (účet 432)
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit rozpočtové opatření č. 6/2017 v rozpočtu městského obvodu
Polanka nad Odrou pro rok 2017 dle předloženého návrhu
• Doporučila přijmout darem část pozemku par. č. 2882 a část pozemku
par. č. 2883, vše k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění územní
rezervy pro stavbu „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru
osady Janová v Polance nad Odrou
• Rozhodla na straně vlastníka pozemku par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka
nad Odrou, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby na tomto
pozemku
• Souhlasila se stavbou s názvem „Silnice II/478 rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na ul. Na Lukách v Polance nad Odrou“
na obecních pozemcích par. č. 452/5 a 452/6, vše v k. ú. Polanka nad
Odrou, investora: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, a se vstupem do
těchto pozemků za účelem realizace.
• Doporučila ZMOb Polanka nad Odrou poskytnout finanční dotace
pro rok 2017 sportovním organizacím Polanky nad Odrou a o uzavření
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace následovně:
SK házená Polanka nad Odrou, z.s., 		
IČ: 041 03 734
125 878,- Kč,
VK Polanka nad Odrou, z.s. 			
IČ: 041 29 423
50 962,- Kč,
Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s.,
IČ: 488 04 053
129 868,- Kč,
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou,
IČ: 449 38 934
83 292,- Kč.
• Rozhodla na straně vlastníka pozemku parc. č. 3185/4 v k.ú. Polanka
nad Odrou o uzavření smlouvy o umístění cizí stavby v tomto pozemku
• Souhlasila s umístěním a se vstupem do obecního pozemku par.
č. 421, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem vybudování polní cesty
a jako příjezd ke stavbě s názvem „REKO VTL Přemyšov – Rychaltice,
chránička koleje“.
• Doporučila výkup části pozemku par. č. 823/4 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací III. třídy a pod chodníkem IV. třídy, vše v k. ú. Polanka nad Odrou.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena,
o pořadí nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy,
ve věci zadání veřejné zakázky na realizaci stavby s názvem „ Restaurování kamenného kříže v Polance nad Odrou“ s restaurátorem panem
MgA. Jakubem GAJDOU, Ph.D., se sídlem Ostrava Poruba za cenu
249.000,-Kč bez DPH.
• Rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Rozšíření bezdrátového rozhlasu“ se společností BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., se sídlem, Vyšehradská 1349/2 IČ: 27781275, za cenu
nejvýše přípustnou 119.470 Kč bez DPH.
Dále Rada městského obvodu Polanka nad Odrou projednávala žádosti
o zvláštní užívání komunikací, připojení pozemku k sítí místních komunikací aj.

Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Schválilo závěrečný účet statutárního města Ostravy - městského
obvodu Polanka nad Odrou za rok 2016 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městského obvodu Polanka nad Odrou za
období 01.01.2016 – 31.12.2016, provedené firmou TOP AUDITING,
společnost s ručením omezeným, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2016 a účetní závěrku SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2016 za
účetní období 01.01.2016 – 31.12.2016.
• Rozhodlo v souladu se schválenými platnými zásadami poskytnout
finanční dotace pro rok 2017 sportovním organizacím Polanky nad Odrou a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí.
• Rozhodlo o převodu stavby v k.ú. Polanka nad Odrou – „SO 02
Most přes Polančici Polanka nad Odrou“ a s tím související služebnosti
do majetku statutárního města Ostravy.
• Souhlasilo s výkupem pozemku par. č. 2886/28, výměry 271 m2
v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění územní rezervy pro
infrastrukturu sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou
a s následným svěřením tohoto pozemku do majetkové správy městského obvodu Polanka nad Odrou.
• Rozhodlo o výkupech pozemků
par. č. 37/4 v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemku pod chodníkem,
par. č. 375/2 v k.ú. Polanka nad Odrou za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemku pod mostní konstrukcí,
par. č. 376/2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod
komunikací,
par. č. 353/3 v k.ú..Polanka nad Odrou za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemku pod chodníkem,
par. č. 2859/21 v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění územní
rezervy pro stavbu „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru
osady Janová v Polance nad Odrou“.
• Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Stavební
úpravy obytného objektu č.p.545 v Polance nad Odrou“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na zateplení bytového
domu, do výzvy č. 37 – Energetické úspory v bytových domech II.

INFORMACE CESTUJÍCÍM

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

Vítání občánků
V obřadní síni naší radnice
dne 10. června proběhl slavnostní obřad Vítání občánků“,
kterého se zúčastnilo celkem
osm miminek za účasti mnoha rodinných příslušníků.
Obřad měl příjemnou atmosféru, kterou svým vystoupením zpestřily děti mateřské
školky a žáci ze základní
školy. Rodičům ještě jednou
blahopřejeme a děťátkům přejeme do jejich života pevné
zdraví, štěstí a lásku v kruhu
svých nejbližších.
Další slavnostní obřad se bude konat na naší radnici 23. 9. 2017. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o účast na vítaní občánků, aby tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu v Polance nad Odrou - pmamulova@
polanka.ostrava.cz, tel.: 599 425 102/103 nebo osobně v úředních hodinách.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá
paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. V České republice
a zvláště v Ostravě je ovzduší dlouhodobě velmi znečištěné. Ve velké
míře se na tom podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s touto situací bojovat příspěvkem
na nákup nového kotle. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována na území našeho města
prostřednictvím projektu Moravskoslezského kraje, který je příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
(OPŽP).
Druhé kolo bylo vyhlášeno 29. června, s příjmem žádosti se počítá od
5. září.
Žadatelé se mohou informovat v kontaktním informačním místě, které
bude otevřeno v přístavbě budovy Nové radnice na ulici Sokolská třída
(bývalé zlatnictví). Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím
webových stránek http://ostrava.cz nebo https://dycham.ostrava.cz.
Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům bude výměna
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
● tepelné čerpadlo,
● kotel pouze na biomasu (s ručním plnění i automatický),
● automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
● plynový kondenzační kotel.
Výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií, který bude k tomuto účelu veden Státním fondem životního
prostředí ČR (SFŽP ČR) na „svt.sfzp.cz“. Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.
Žadatelé mohou získat tyto finanční prostředky:
● na automatický kombinovaný kotel
– 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč
● na plynový kondenzační kotel
– 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč
● na kotel na biomasu s ručním plněním
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč
● na kotel na biomasu (automatický)
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
● na tepelné čerpadlo
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve
výši 7500 Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem
kraje, a to jednotnou částkou 7500 Kč.
Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu
v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši
až 40 000 Kč.
Město Ostrava přispěje žadatelům vlastnícím rodinný dům na území
města jednotnou částkou 10 000 Kč. Tato částka bude poskytnuta vlastníkům rodinných domů na území města za podmínky, že ke dni podání
žádosti o dotaci nejsou vůči městu, jeho orgánům anebo jím zřízeným
a založeným právnickým osobám v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením.
Kotlíkovou dotaci lze využít:
● na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
● na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,
● na náklady na zkoušky nebo testy,
● na náklady na projektovou dokumentaci.
Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.
Důležité informace:
● V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
● Na dotaci mají zájemci nárok pouze v případě nahrazení kotle na
tuhá paliva.
● K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní
třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického
stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé
kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojených na teplovod-

ní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do
konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016,
bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím
třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty),
případně čestným prohlášením.
● Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována
realizace tzv. mikro-energetického opatření.
● Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit výdaj, který vznikl a byl
uhrazen příjemcem podpory od 15. července 2015.
● Žádosti budou podávány elektronickou formou.
Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/, případně využít „kotlíkovou linku“ 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“ kotliky@msk.cz
-Z.K.-

Hospodaření za rok 2016
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou na svém 17.zasedání konaném dne 14.06.2017 schválilo účetní závěrku SMO, městského
obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2016 za účetní
období 01.01.2016 – 31.12.2016 a závěrečný účet městského obvodu
za rok 2016. Hospodaření za minulý rok skončilo v našem městském
obvodě přebytkem hospodaření ve výši 18 915 939,36 Kč. Uvedené
finanční prostředky zahrnují přebytek hospodaření za rok 2016, prostředky z minulých let a prostředky z finančního vypořádání. Výše příjmů, výdajů a financování v členění dle jednotlivých tříd rozpočtové
sklady znázorňuje následující tabulka.
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

Stav k 31.12.2016
3 908 952,93
5 773 444,25
555 672,00
33 208 293,34
43 446 362,52

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

32 578 484,99
5 559 552,31
38 138 037,30

Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - Financování
Pol. 8901 – RCH
Prostředky minulých let
sociální fond
Finanční vypořádání 2016
Přebytek

5 308 325,22
7 246,69
7 246,69
13 565 151,79
33 133,00
2 082,66
18 915 939,36

Z tohoto přebytku hospodaření bylo do schváleného rozpočtu roku
2017 zapojeno celkem 16 000 tis. Kč.
O zapojení zbývající částky ve výši 2 916 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo na svém červnovém zasedání následovně:
Bytové hospodářství – stavby
(spolufinancování rekonstrukce ZS č.p. 545)
1 000 tis. Kč
Rezerva
1 916 tis. Kč
Celkem
2 916 tis. Kč
Součástí závěrečného účtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Polanka nad Odrou je také přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Hospodaření Základní školy Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou za rok 2016 skončilo ziskem
ve výši 66 473,97 Kč (v hlavní činnosti ziskem ve výši 260,18 Kč,
v hospodářské činnosti ziskem ve výši 66 213,79 Kč). Hospodaření
Mateřské školy Ostrava – Polanka nad Odrou skončilo v minulém
roce ziskem ve výši 134 553,29 Kč (v hlavní činnosti ziskem ve výši
90 392,32 Kč, v hospodářské činnosti ziskem ve výši 44 160,97 Kč).
- LK-
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Den obce Polanka nad Odrou 9.9.2017
Od slavnostního znovuotevření Dělnického domu v roce 2014 se stalo
tradicí pořádat Den obce Polanky nad Odrou. Letošní magické datum
konání - 9.9. - by mělo zajistit dobrou atmosféru i počasí.
V dopoledních hodinách proběhnou sportovní klání na turnajích v nohejbalu a plážovém volejbalu. Zájemci o účast na turnajích se mohou
hlásit na telefonním čísle 737 621 949 do pátku 1.9.2017.
V odpoledním programu pobaví děti Klaun Hopsalín, další zábavu
včetně soutěže o dárky si můžete užít s promoteamem Rádia Čas. Pro
fanoušky dechovky zahraje Dechová hudba Polanka a milovníky folkloru jistě potěší Cimbálová muzika Jožky Šmukaře. K večeru trošku
přitvrdí kapela Úspěch, kterou na pódiu vystřídá Rock n Roll Band
Marcela Woodmana. Po zbytek večera zahraje k tanci zábavová kapela
StandaBanda Phenomen.
Více informací najdete v průběhu měsíce srpna na plakátech a stránkách obce. V rámci Dne obce bude rovněž probíhat výstava u příležitosti oslav 750-ti let vzniku města Ostravy.
Doprovodné atrakce: AQUAZORBING, skákací hrad a trampolína
v době 12.00-17.00 pro děti zdarma, hasičská technika, zemědělská
technika, koně atd.
Vstup na akci bude zdarma, ceny pro sportující a bohaté občerstveni
zajištěno.
Za Školskou, kulturní a sportovní komisi
Martin Sýkora

A N K E T A - návrhu řešení oprav místních komunikací
Městský obvod nechal zpracovat studie návrhu možného řešení oprav
komunikací, a to v lokalitě ulice Za Podjezdem a lokalitě ulice U Rybníčku, vždy ve dvou variantách: A - rozšíření komunikací dle možnosti dané lokality, B - zklidnění dopravy umístěním parkovacích stání
v rozšířeném průjezdním profilu komunikace.
Lokalita 1 zahrnuje ulice U Rybníčku, U Zahradníka, K Polančici,
Skotnice a Nábřežní. Lokalita 2 zahrnuje ulice Za Podjezdem, Bedřicha Smetany, Staniční, Havlíčkova, Ondřeje Sekory, Řezáčova, Jana
Nohy, Oldřicha Stibora a Jaroslava Seiferta.
Obecně lze uvést, že předložené varianty označené písmenem A zahrnují rozšíření průjezdních profilů komunikací - sjednocení šířky
komunikací s ohledem na možnosti okolní zástavby. Varianty označené
písmenem B navrhují pouze lokální rozšíření s umístěním parkovacích
stání popřípadě umístění výhyben. Více na výkresech studie na webových stránkách nebo osobně v úředních hodinách pondělí a středa
07:30-11:15 a 12:15-17:00 hodin na odboru hospodářské správy a veřejných zakázek úřadu v Polance nad Odrou - imatulova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 111.

Způsob hlasování:
1.vhozením hlasovacích lístků do schránky umístěné na chodbě zdejší
radnice
2.na webových stránkách městského obvodu Polanky nad Odrou
3.prostřednictvím odkazu v chytré mobilní aplikaci městského obvodu
Polanky nad Odrou
Označení hlasování (hlasovacích lístků)
A-1
U Rybníčku - rozšíření,
A-2
Za Podjezdem - rozšíření,
B-1
U Rybníčku - parkovací stání,
B-2
Za Podjezdem - parkovací stání
Anketa končí 31. 08. 2017.
Cílem vyhlášené ankety je získat povědomí o názoru široké veřejnosti
na předložená řešení.
Děkujeme všem, kteří prostřednictvím ankety sdělí svůj názor.
I.M

Mezinárodní setkání jízdních policií, letos již po dvacáté
Dějištěm jubilejního XX. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií se opět stane zadní část areálu Komenského sadů na ul. Hrušovská
v Ostravě-Moravské Ostravě. V sobotu 26. srpna 2017 od 12.15 hodin
se tak návštěvníci budou moci blíže seznámit s prací strážníků a policistů, kteří svou službu vykonávají v sedlech koní.
Hlavními aktéry budou nejen zástupci jízdních policií z celé České republiky, ale i řada jezdců ze zahraničí. Spolu se svými čtyřnohými svěřenci hipologové předvedou, jak zvládají náročné situace, kterým při

výkonu služby čelí. Strážníci a policisté rovněž změří své síly ve třech
soutěžních disciplínách. K vidění bude parkúrové a zrcadlové skákání.
Hlavní disciplínu pak reprezentuje tzv. policejní parkúr.
Chybět nebude ani bohatý doprovodný program a zábava pro děti.
Kromě exhibice čtyřspřeží starokladrubských koní se můžete těšit na
ukázku Václava Vydry a jeho koní, koncert skupiny Legendy se vrací
či vystoupení zpěvačky Heidi Janků.
Vstup na akci je bezplatný.
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23. ročník Polanka Cupu je za námi.
Druhý červnový víkend je již tradičně v Polance ve znamení mládežnické házené. Přestože letošní, již 23. ročník, byl částečně ovlivněn
proměnlivým počasím, všichni účastníci a zejména ti úplně nejmenší si
z deště nic nedělali a zvládli svá utkání obdivuhodně, s velkým zaujetím pro hru a nadšením.
Novinkou letošního ročníku bylo hřiště s umělou trávou. Uvedený povrch byl instalován na původně škvárovém fotbalovém hřišti a vystačil
na celkem tři házenkářské hrací plochy. Velký dík tedy patří členům
fotbalového klubu za pomoc při přípravě těchto sportovišť. Hru na tomto házenkářsky nestandardním povrchu si mohly vyzkoušet zejména
kategorie mladších a starších žáků. Krásné souboje mohli návštěvníci
samozřejmě vidět také na obou hřištích v areálu Dělnického domu a ve
Sportovní hale. Různorodost hracích povrhů je jedním ze specifik našeho turnaje a učí mladé hráče přizpůsobit se okolním podmínkám.
V rámci společenské části turnaje se v pátek uskutečnilo neformální
setkání trenérů a funkcionářů jednotlivých družstev s organizátory turnaje, a to v areálu fotbalového hřiště. Nejmladší účastníci měli možnost
ve stejnou dobu shlédnout animované filmové představení v místním
kině. V sobotním odpoledni pak probíhal současně s turnajovými zápasy tradiční dětský den s mnoha vystoupeními a atrakcemi, v podvečerních hodinách byl k vidění bohatý kulturní program a rovněž byla
vylosována turnajová tombola o sportovní ceny, mezi které patřily mimo
jiné i hodnotné dary sportovního partnera turnaje firmy SALMING
a spolupracující firmy Decathlon. Náročný sportovní a kulturní den byl
zakončen různobarevným ohňostrojem.
V nedělním dopoledni se ve sportovní hale odehrávala finálová utkání,
která proběhla za bouřlivé atmosféry ve zcela zaplněné Sportovní hale.
Po jejich odehrání byl turnaj ukončen odměněním vítězných družstev
a nejlepších jednotlivců. Ceny a poháry předali společně s panem sta-

rostou Pavlem Bochniou zástupci ligových družstev Barbora Mýlková
(DHC Sokol Poruba) a Roman Meca (SKP Frýdek-Místek).
Při závěrečném bilancování letošního turnaje uvádíme, že se hlavní
části turnaje zúčastnilo 60 družstev a ve vedlejším turnaji (4+1 pro
nejmenší hráče) 20 družstev z České republiky a Slovenska. Počet
účastníků přesáhl více než 900 osob a díky tomu se dá hovořit o našem
dalším rekordu. Z kapacitních důvodů byli letos účastníci turnaje ubytováni v obou školách, v budově Dělnického domu i v prostorách místní Hasičské zbrojnice. Stravování bylo vydáváno jak ve školní jídelně,
tak v Dělnickém domě.
Na letošním ročníku Polanka Cupu se podílelo přes 50 pořadatelů, zapisovatelů a rodičů našich hráčů. V průběhu tří dnů bylo odehráno 184
zápasů, které řídilo 26 rozhodčích.
Pořadatelský tým těší, že má turnaj své stálé příznivce, tzn. družstva,
která se k nám do Polanky pravidelně již mnoho let každoročně vracejí,
ale také nováčky, kteří byli na setkání mladých házenkářů letos poprvé.
Letos můžeme zmínit družstva z Liberce, Příbrami nebo Sokola Hovězí. Věříme, že se nám povede tento turnaj uskutečnit i příští rok a rádi
se s Vámi sejdeme na 24. ročníku Polanka Cupu.
Úplným závěrem bychom rádi poděkovali všem pořadatelům, organizátorům, partnerům, sponzorům a dalším dobrovolníkům, kteří se
podíleli na zajištění chodu turnaje a samozřejmě také spolupracujícím
organizacím, jmenovitě městskému obvodu Polanka nad Odrou, statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Základní škole Heleny Salichové, bez jejichž laskavého přispění a pomoci bychom nebyli
schopni celý turnaj zabezpečit.
Za pořadatele:
Ing. Jaromír Friedel, předseda SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.
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Zájezd do míst, kde čas běží rychleji
Místní skupina Českého červeného kříže Ostrava-Polanka nad Odrou
uspořádala pro své členy a zájemce z řad našich občanů v úterý 30.
května 2017 zájezd do Šternberku, města, které se až do roku 1999
pyšnilo přízviskem „město hodin“. Součástí programu zájezdu byla
také návštěva arboreta Makču Pikču v obci Paseka u Šternberku, nacházejícího se asi 3 km pod hradem Sovinec v Olomouckém kraji.
Kam jsme se všude podívali?
Expozice času (muzeum času) Šternberk
nám nabídla zábavu i poučení. Je zajímavá svým širokým záběrem,
a to od vesmírného zrození času až k atomovým hodinám. Zhlédli jsme
historické hodiny, ale i model atomových hodin z Královské observatoře Greenwich, model Hubbleova teleskopu, pomocí něhož si někteří
vytvořili vlastní snímek na památku, a další zajímavosti. Hudebním
zážitkem byla zvonkohra z Lorety v Praze nebo vyzvánění 250 zvonů
z nabídky audioboxu.
Bývalý augustiánský klášter ve Šternberku
je spojen chodbou s monumentálním klášterním kostelem Zvěstování
Panny Marie. Výklad průvodce, který nás seznámil s historií kláštera
a kostela a provedl všemi tajemnými zákoutími kláštera, byl originální!
Bonusem byla jeho hra na nejrůznější hudební nástroje. Nezapomenutelným zážitkem byl náš výstup na chrámový kúr, s ohromujícím výhledem na freskovou výzdobu kostela, umocněný hudbou – hrou našeho
průvodce na monumentální varhany.
Arboretum Makču Pikču – Paseka u Šternberku
originální dílo bylo vytvořeno dlouholetou tvrdou prací, neúnavnou
dřinou majitele a dalších nadšenců - přeměnou bývalé skládky slévárenských písků a stavební suti na arboretum s nádherným výhledem do
krajiny. Prohlídková trasa vede cestičkami mezi terasami ze suchých

kamenných zídek, osázených cca 3200 druhy rostlin. Obrovská škála
druhů, arboretum je osázeno tak, aby kvetlo nepřetržitě od jara až do
podzimu. Majitel arboreta nám poskytl výklad o stavbě, flóře i fauně
arboreta a také rady k výsadbě námi zakoupených rostlin.
Zájezd, kterého se zúčastnilo 69 účastníků (jeden velký autobus a mikrobus) byl i podpořen ÚMOb Polanka n. O. (poskytnutí finančního
příspěvku na úhradu části dopravného na základě naší žádosti a rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou).
Děkujeme.
text: Jana Vavrošová, foto: Marie Gelnarová

21. ročník celostátní sbírky „Český den boje proti rakovině“ v Polance
Ve středu 10. května 2017 proběhla také v našem městském obvodu
dobrovolná sbírka v rámci Českého dne boje proti rakovině. Tato akce
byla uspořádána v 1200 městech a obcích v celé republice a zapojilo se
do ní 14 500 dobrovolníků, kteří nabízeli ke koupi za minimální prodejní cenu 20,- Kč žlutý kvítek měsíčku lékařského s modrou stužkou
(symbolu boje proti rakovině). Jedním z těchto dobrovolníků je pan
Miroslav Berger, dnes již bývalý dlouholetý předseda Místní skupiny
Českého červeného kříže, který v našem městském obvodu každým rokem nezištně a obětavě navštěvuje nejen členy naší MS ČČK, ale i další
občany za účelem nabídky a prodeje těchto kytiček v rámci této veřejné
sbírky, pořádané Ligou proti rakovině Praha.
Cílem této sbírky je nejen preventivní působení na širokou veřejnost
prostřednictvím informací uvedených na letáčcích, které jste spolu

s kvítkem měsíčku lékařského mnozí obdrželi, ale také získání finančních prostředků na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologicky nemocných pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Tématem Českého
dne proti rakovině je letos „Skupina nádorů hlavy a krku“.
Představenstvo MS ČČK Ostrava-Polanka n .O. touto cestou upřímně
děkuje všem našim občanům - dárcům, kteří zakoupením kytičky
měsíčku lékařského, případně zasláním dárcovské SMS a zakoupením
e-kytičky, eventuelně jiným způsobem podpořili onkologicky nemocné
pacienty. Děkujeme také panu M. Bergerovi, i dalším dobrovolníkům
za prováděnou dobrovolnickou činnost v rámci celostátní sbírky.
Jana Vavrošová, jednatelka MS ČČK

Letní prázdniny v ZUŠ H. Salichové
Školní rok 2016/2017 dospěl ke svému závěru a s ním se na dva měsíce
přerušila také výuka v ZUŠ H. Salichové. Nepřerušila se však aktivita,
která souvisí se změnami, které nás příští školní rok čekají. Jak jistě
víte, budovu „staré“ školy čeká rozsáhlá rekonstrukce. ZUŠ H. Salichové se tedy dočasně (po dobu rekonstrukce) stěhuje do budovy ZŠ H. Salichové. Vedení základní školy nám poskytlo zázemí a v současné době
probíhá stěhování vybavení ZUŠ do budovy ZŠ. Naše výuka tedy bude
od září 2017 probíhat ve třídách základní školy. Ředitelna a sekretariát
ZUŠ budou v galerii H. Salichové (bývalý kinosál), tedy vedle ředitelny
ZŠ. Koncerty našich žáků budou ve dvoraně školy nebo v Dělnickém
domě. Do jednotlivých tříd, které budeme využívat, stěhujeme základní
vybavení našich tříd včetně klavírů a vybavení výtvarného oboru, tak,
aby byla zachována plnohodnotná výuka našich žáků.
Zahájení školního 2017/2018 roku tedy tentokrát proběhne v ZŠ H.
Salichové. V září přivítáme nejen nové žáky prvních ročníků, ale také
nově nastupující žáky přípravné hudební výchovy (PHV) a přípravné
výtvarné výchovy (PVV). Na žáky PHV bude čekat paní učitelka Si-

mona Pěčková (ve dvoraně) a na žáky
PVV pan učitel Zdeněk Kus (ve třídě
výtvarné výchovy v prvním patře).
Zahajovací setkání ZUŠ proběhne
po zahájení školního roku ZŠ, tedy
4. 9. 2017, přibližně v 8:45. V prvních dnech školního roku pak (nejen)
pro žáky PHV připravíme slavnostní
zahajovací koncert, na který jste srdečně zváni.
Věřím, že i přes tuto mimořádnou situaci školní rok 2017/2018 zvládneme a že výuka ZUŠ bude pokračovat ve stejném duchu jako doposud.
Za pedagogický sbor ZUŠ Vám přeji krásný zbytek léta a těším se na
spolupráci ve školním roce 2017/2018.
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Mgr.art. Petr Kotek
ředitel ZUŠ H. Salichové

Starý snímek Polanky
Léta sbírám historické snímky Polanky. Od pana Petra Koruňáka jsem
získal velmi zajímavý snímek, který se snažím alespoň přibližně odatovat. Pochází z míst kolem bývalé zastávky lokální dráhy Horní Polanka
(ta bývala na křižovatce ulic Janovská a Leoše Janáčka (nyní víceúčelová plocha pro krmášové atrakce).
Snímek je asi velmi starý. Svědčí o tom, že se v tom místě oralo s kravským potahem, ale zachycuje panoramatický pohled na krajinu kolem
kostela sv. Anny (dokončen 1893). Na snímku jsou patrné Rädischovy stodoly (na místě autobusové zastávky na ulici J. Šámala), vlevo
od nich je domek zahradníka Vypiora (na levé straně ul. J. Šámala).
na úrovni kostela. Na horizontu vlevo je vidět tři domy - zcela vlevo

je dům Josefa Vůjtka (nyní na rohu ul. B. Smetany a ul. H.Salichové),
dále vpravo dům Červeńových a Plechatých, oba už za tratí.
Od Vůjtkova domu dolů doprava je nynější ulice B. Smetany - nestojí
ještě ani jeden dům. Je vidět jednotlivé parcely, poslední (dolů) je naše
(č.p, 454) - stavěli jsme až 1952.
Některá zajímavá data:
Severní dráha Ferdinandova přes Polanku (vlak) 1847
Kostel postaven 1893
Sbor dobrovolných hasičů založen 1893, TJ Sokol 1912,. DTJ 1920,
Orel 1923
1905 - Postavena pětitřídní Obecná škola - nyní „Stará škola“, od 1927
zvýšení o jedno patro, od 1931 Měšťanská škola
Postavena cihelna - 1911
Nové číslování domů (současné) od 1911
Lokální dráha Svinov - Klimkovice - parní provoz od 1911
Postaveny Učitelské byty 1923
Postaveno nové Hasičské skladiště 1926
Výstavba čtvrtí Fojtovská a Zámecká (mezi zámkem a elektr. tratí)
včetně domu H.Salichové - 1926
První elektřina v obci - Vánoce 1926
Trať elektrifikována v létě 1926, první telefon v obci 1926, první rádio
v obci
Výstavba silnice Polanka - Janová 1927
Hasičské skladiště na Janové 1928
Pojmenování ulic v Polance 1964
Rädischovy stodoly zbourány 1980
J. Král

SOUSEDÉ NA SOKOLSKÉ LOUCE
V sobotu 27. května se již podruhé v areálu TJ Sokol Polanka setkali
sousedé z Polanky a blízkého okolí, aby spolu strávili báječné odpoledne. Jedná se o „staronovou“ aktivitu, která vznikla spojením tradičního
smažení vaječiny, které pořádá Klub rodičů a přátel při ZŠHS a nové
myšlenky připojit se k oslavám evropského dne sousedů.
Od čtvrté hodiny odpolední si přítomní sousedé – dospělí i děti, mohli
v areálu zahrát soft tenis, ping-pong či pétanque; později se po asfaltové ploše rozjely roztodivné velocipedy firmy Báječná kola, na kterých
se vyřádili hlavně ti mladší. K poslechu i k tanci hrála sousedská folková kapela. Na programu nechybělo vystoupení děvčat z Happy dance
ani mažoretek. Každý, kdo si přinesl vajíčka, pochutnal si v průběhu
akce na skvělé smaženici.
V letošním roce si připomínáme 25 let od znovuobnovení činnosti
Sokola v Polance. Proto byla v rámci Dne sousedů pod novou pergolou připravena výstava, na které si mohli bratři a sestry připomenout
začátky sokolování v naší obci, ti mladší se mohli najít na fotografiích
z posledních let. Všichni přítomní měli možnost prolistovat si sokol-

skou kroniku, prohlédnout si historické fotografie z předválečných sokolských sletů i připomenout si dobu kolem r. 1993, kdy se stavěla naše
sokolovna, první to budova sokolovny postavená v samostatné České
republice. Na zvídavé dotazy návštěvníků s trpělivostí sobě vlastní odpovídal br. Bílý. Ke zhlédnutí zde byly vedle fotek a kronik také sokolské kroje – jednak historické, jednak ty, ve kterých se sestry z „věrné
gardy“ účastnily sokolského sletu v Praze v r. 2012. Jedna část výstavy
byla věnována aktuálním sokolským aktivitám, které nabízejí oddíly
florbalu, stolního tenisu, tanečního klubu Happy Dance i mažoretek.
Počasí bylo příjemně slunečné, nálada veselá a přátelská. Stejně jako
v minulém roce se po deváté hodině večerní louka změnila na „letní
kino“, které i letos dávalo snímek vybraný z konkurence pěti filmů, a to
„Jak dostat tatínka do polepšovny“.
Děkujeme všem sousedům za vytvoření příjemné atmosféry, účinkujícím za dobře odvedené výkony a organizátorům za čas a energii věnovanou nám sousedům.
Za TJ Sokol Polanka ses. Jana Honová
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POLANECKÝ FOTBAL JEDE BOMBY
A naše mladé naděje zvláště! Starší přípravka vyhrála svou soutěž
s jasným náskokem. Oslavit to pak naši mladší hráči mohli na závěrečné akci, která byla pořádaná rodiči a trenéry daných kategorií. Akce
byla nadmíru vydařená a všem organizátorům i zúčastněným tak patří
veliké díky! Těmto závěrečným oslavám předcházel velký turnaj pro
tutéž kategorii -Bonatrans Cup. Jednalo se již o 9. ročník turnaje, kterého se letos zúčastnilo přes 300 dětí. I přes nepřízeň počasí to byl
pro všechny zážitek, a to vedle skvělého fotbalu i díky přítomnosti Tomáše Ujfalušiho. Tato fotbalová hvězda se s trpělivostí věnovala všem
zúčastněným. Rozdáváním fotografií, čepic, podpisů a focením se
s dětmi vyloudil stovky úsměvů na dětských tvářích. Spolu se starostou a zástupcem města Ostravy pak předal všem kategoriím medaile,
poháry a věcné ceny.

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Minulá sezona je jen krátce za námi a už je třeba se zaměřit na tu následující. Co nás tedy čeká. Zpestřením prázdnin bylo utkání MFK Vítkovice - FC Baník Ostrava, které se odehrálo dne 15. 7. Prázdninový
program máme samozřejmě i pro naše nejmenší. Ti pojedou již 6. rokem v měsíci srpnu na fotbalový tábor. Tentokráte se vydá cca 30 dětí
do nedalekých Veřovic, kde prožijí týden plný všestranných zážitků.
Ze stavebních prací se v průběhu prázdnin k našemu potěšení uskuteční
poslední etapa opravy fasády a výměna oken na budově šaten. Zútulnit areál se také snažíme v prostorách tribuny, a to natřením ploch do
klubových barev.
Z hlediska fotbalového managmentu považujeme za největší úspěch to,
že se po deseti letech působení v klubu podařilo pro příští sezonu ucelit
strukturu klubu ve všech devíti kategoriích: budeme tedy v posloupnosti mít všechny kategorie od předpřípravky (ročník 2011 a mladší) až po
veterány, kteří nám dělají celorepublikovou reklamu. V tomto ročníku
se umístili v rámci celorepublikové soutěže na krásném 5. místě.
Do příštích měsíců jsme plni síly a očekávání. Budeme velmi rádi, přijdete-li se na naše úsilí podívat, a to jak na zápasy A mužstva, tak i na
ostatní kategorie. Detailnější informace naleznete na našich webových
stránkách www.fkskpolanka.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Ostrava, Polance nad Odrou,
Moravskoslezskému kraji, všem sponzorům a příznivcům za podporu
našeho klubu.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Bc. Radovan Řehulka, předseda klubu

Rozlosování KP mužů 2017/2018
Kolo

Datum

Čas		

Zápas

1.

5.8.2017

17:00

Stará Bělá - Polanka

2.

13.8.2017

17:00

Polanka - Pustá Polom

3.

19.8.2017

17:00

Šenov - Polanka

4.

27.8.2017

17:00

Polanka - Heřmanice

15.

30.8.2017

17:00

Polanka - Český Těšín

5.

2.9.2017

16:30

Čeladná - Polanka

6.

10.9.2017

16:00

Polanka - Břidličná

7.

16.9.2017

16:00

Dětmarovice - Polanka

8.

23.9.2017

16:00

Vratimov - Polanka

9.

1.10.2017

15:30

Polanka - Háj ve Slezku

10.

8.10.2017

15:00

Bílovec - Polanka

11.

15.10.2017

15:00

Polanka - Frenštát p. R.

12.

22.10.2017

14:00

Bruntál - Polanka

13.

29.10.2017

14:00

Polanka - Krnov

14.

4.11.2017

14:00

Orlová - Polanka

16.

12.11.2017

13:30

Polanka - Stará Bělá

FLORBALU SE V POLANCE DAŘÍ
Na konci školního roku, v sobotu 24. 6. 2017, proběhl v areálu TJ Sokol již 18. ročník netradičního florbalového turnaje Polanská hůl. Na
venkovním hřišti se sešli hráči s rodiči a kamarády a společně vytvořili
devět týmů, které s nadšením soutěžily o nápaditě a vesele zdobené
pohárky. Na turnaji jsme se s hrdostí ohlédli za uplynulou sezónou
a připomněli si skvělý úspěch mladších žáků v pobeskydské florbalové
lize a také srdnatý boj dorostenců s muži v nejstarší kategorii. Uzavřeli
jsme tak svoji letošní velmi úspěšnou florbalovou sezónu.
Tým mladších žáků ve své kategorii letos obsadil nádherné 2. místo
z celkového počtu sedmi zúčastněných týmů. Soutěž hraná turnajovým
systémem je velmi náročná; odehrát v jeden den tři až čtyři zápasy je
velmi vysilující. Obzvláště, pokud jsou mezi soupeři týmy např. z Rožnova p. R., Frýdlantu n. O., či Příbora, které mají podstatně větší základnu sportujících dětí. V kategorii střelců jsme obsadili 3. a 4. místo
- Plaskura Lukáš a Hrabec Jan, v kategorii brankářů Stanislav Tomáš
obsadil 3. místo.
Dorostenci s muži v jednom týmu úspěšně vybojovali v nejstarší kategorii 9. místo (z patnácti zúčastněných týmů). Účast ve finálové skupině jim utekla o pouhopouhý bod.
trenér: br. Kozub Hynek

Na fotografii tým mladších žáků (stojící z leva: Haas Jiří, Andrlík Boris, Plaskura Lukáš, Mihula Václav, Missig Petr; sedící z leva: Janda Michael, Hrabec
Jan, Gasperák Šimon, Stanislav Tomáš, Kuňák David)
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KOSMETIKA
ALENA
PROGRAM KINA NA SRPEN-ZÁŘÍ
2017
Úterý 22.08.

Úterý 29.08.

			
mládeži přístupno
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na stejnou kariéru,
jako má jeho táta. Má být hlídačem a strážit veselé a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně
mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani
trochu mu to nejde. A pak se to stane: Doslova
z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň
hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se
do hudby. Od té doby je to samé Rock sem roll
tam, „Tati, chci být muzikantem“, „Chci být jako
Kryštof“ a do toho „Bodi, na to zapomeň“ a tak
dál. Nakonec mu ale táta koupí lístek na autobus
a Bodi se s kytarou na zádech vydá do velkého
světa s plánem založit kapelu a stát se rockovou
hvězdou.
Začátek v 18 hodin				
(délka 80 min.,vstupné 70,- Kč)

mládeži přístupno
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří
samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století
a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky.
Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu
a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let
života postav, které musely v těchto pohnutých
časech prožít nejlepší léta svých životů. RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40.
letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě
děti čekají na návrat svých vězněných mužů a
otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří.
Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které
osud svedl dohromady.
Začátek v 19 hodin				
(délka 130 min.,vstupné 80,- Kč)

Pes ro(c)ku

Zahradnictví: Rodinný přítel

Úterý 05.09.

Šmoulové:
Zapomenutá vesnice

mládeži přístupno
V tomto novém, zcela animovaném filmu
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě
objevu největšího tajemství šmoulí historie.
Začátek v 18 hodin				
(délka 88 min.,vstupné 70,- Kč)

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz

Vesnické sportovní hry – zhodnocení první části.
Je za námi první část letošní soutěže Vesnické sportovní hry. Polanka nad Odrou obstála na výbornou, společně s Klimkovicemi bude přes
prázdniny zahřívat první místo. Je to zásluha všech sportovců, kteří svým zodpovědným přístupem reprezentovali naši obec. Poslední kolo před
prázdninovou pauzou byl nohejbal v Horní Lhotě, který se během turnaje musel z důvodu nepříznivého počasí přestěhovat do sportovní haly ve
Velké Polomi. Naše družstvo pod vedením Jiřího Steckera obsadilo krásné druhé místo. A co nás do konce roku ještě čeká? Hned po prázdninách
si zastřílíme z luku a abychom aspoň částečně obstáli mezi favorizovanými obcemi, které už mají v tomto sportu zkušenosti, zahájili jsme trénink
pod vedením aktivního lukostřelce Petra Lichnovského z Opavy. Jestli to pomůže uvidíme 9.9.2017 ve Velké Polomi. Hned týden nato se utkají
hasiči všech obcí v hasičském sportu, v říjnu cyklo MTB (stále ještě hledáme cyklisty) a v listopadu zakončí letošní ročník turnaj v sálové kopané.
Už teď je jasné, že letošní ročník dopadne pro Polanku lépe než loňský. Sportu zdar!
M.S.

Veřejné očkování psů
proti vzteklině, psince a ostatním chorobám
se uskuteční v těchto termínech:
• 10. 9. 2017 - 8.30 - 9.30 - U hasičské zbrojnice
• 10. 9. 2017 - 9.30 - 10.30 - U kina
• 10. 9. 2017 - 10.30 - 11.00 - Polanka Janová
Ordinuje MVDr. Roman Zedek
www.veterinasvinov.cz
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Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH.
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek.

������ �� ���������� �������

Kontakt:
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PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967
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VYSOKORYCHLOSTNÍ
PRIPOJENÍ
K INTERNETU
V rámci zkvalitňování služeb postupně měníme infrastrukturu
naší sítě a osazujeme ji nejmodernější dostupnou technologií.
Našim klientům nabízíme rychlost až 20 Mbit/s.
Naše nabídka tarifů:

Výhody připojení k síti KUMI - ELECTRONIC:

2Mbit/2Mbit.............200,-Kč
5Mbit/5Mbit.............300,-Kč
až 12Mbit/12Mbit.....400,-Kč

Jsme společnost sídlící společně s Vámi v Polance,
tudíž máte k dispozici ve všední dny kvalitní
a rychlý servis, ze zkušeností do 20 minut od zavolání.
Připojovací poplatek od 1,- Kč

až 20Mbit/20Mbit pro všechny tarify od 00:00 do 7:00 hod

Bližší informace na www.polanka.net nebo na tel.: 603 887 311
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