ČÍSLO 1 / LEDEN - ÚNOR 2017
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
nezastavitelný běh času nás přivedl na začátek roku 2017. Dovolím si
proto krátce zhodnotit rok minulý a zároveň předestřít, co lze očekávat
od toho nastupujícího. Rok 2016 byl pro Polanku nad Odrou z hlediska
investic, přípravy projektů, rekonstrukcí a oprav jedním z nejnáročnějších za mého působení na radnici. Bohatý byl i z hlediska kulturních
a sportovních aktivit. K tradičním sportovním soutěžím přibyly nové,
k vidění byla i divadelní představení, koncerty a různé akce našich
spolků a organizací. Z těch nedávných si připomeňme třeba rozsvícení
vánočního stromu v areálu Dělnického domu v krásné předvánoční atmosféře řemeslného jarmarku. Ne náhodou se tak o Polance mluví jako
o obci, ve které se dobře žije. Velmi mě to těší a moje poděkování patří
všem, kteří k tomu přispěli. Není totiž vůbec samozřejmé, aby v dnešní
době lidé něco vytvářeli pro druhé bez nároku na odměnu a ve svém
volném čase. Naší snahou určitě je, abychom takovéto aktivity podporovali vytvářením kvalitního zázemí, a to se nám snad loni dařilo.
Se závěrem roku vždy přichází množství setkání spojených s hodnocením uplynulého období. Měl jsem tak možnost se potkat s většinou
věkových skupin spoluobčanů, vyslechnout si názory na dění v obci
a naopak vysvětlit některé kroky samosprávy Polanky nad Odrou.
Odnesl jsem si řadu podnětů a věřím, že některé dokážeme realizovat
už třeba letos. K tomu by nám měl pomoci i optimistický rozpočet pro
rok 2017 ve výši 32 851 000 Kč, který zastupitelstvo městského obvodu jednomyslně schválilo na svém prosincovém jednání. Zároveň díky
dobré práci v minulosti zapojilo do rozpočtu roku 2017 část přebytku
hospodaření ve výši 16 000 000 Kč. Příčinou tak dobrého výsledku je

především úspěšné zajištění externích
dotací na opravy a investiční akce.
Můžeme proto i v následujících letech
při podávání žádostí o dotace nabízet
stále žádanější spolufinancování a zároveň máme prostředky na přípravu
nových záměrů. Zastupitelstvo schválilo financování akcí z přebytku pro
tyto projekty: „Chodník Hraničky“
- 2 230 tis. Kč, „Volnočasový areál
na Janové“ - 1 500 tis. Kč, „Místní
komunikace U Rybníčku“ - 1 mil. Kč
(z toho spolufinancují 0,5 mil. stavebníci). Předfinancování a spolufinancování v případě schválení dotace na projekty „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“ - 1 500 tis. Kč, „Rekonstrukce bytového domu č.p. 545“
- 1 500 tis. Kč a „Rekonstrukce sportovního areálu u základní školy“
- 1 770 tis. Kč. Rozpočtovou položku „Opravy komunikací“ posilujeme o částku 1 500 tis. Kč a 5 000 tis. Kč půjde na spolufinancování
chystané rekonstrukce budovy staré školy.
Se začátkem nového roku se pojí i nová předsevzetí, přání a poselství.
Přeji tedy nám všem, aby rok 2017 byl plný optimismu, radosti i pracovní pohody. Přeji Vám rovněž pevné zdraví a hodně spokojenosti
v každodenním životě.
Pavel Bochnia
starosta

Investiční a jiné akce realizované a připravované
v Polance nad Odrou v roce 2016
Úkolem následujících řádků je stručně, ale v plném výčtu seznámit
čtenáře polanského zpravodaje s již realizovanými a připravovanými
projekty nebo rekonstrukcemi na území našeho městského obvodu.
Každá uskutečněná oprava nebo vize, převedená do úspěšné realizace,
má za sebou dlouhou pouť a mnohdy se jedná o několikaletou práci.
Některé projekty jsou tak obsáhlé a komplikované, že nejde popsat na
pár řádcích všechna úskalí, které všichni zainteresovaní malými obtížnými kroky překonávají a posouvají jakýkoliv záměr vpřed. Překážky
nejsou jen na straně nesnadných technických řešení, ale stavby veřejné
dopravní infrastruktury se především dotýkají soukromých majetkových práv stavbou dotčených vlastníků, což mnohdy bývá nepřekonatelný problém. Hledání náhradního řešení jak technického tak majetkového může projekt pozastavit, v horším případě úplně zablokovat.
Obvyklá cesta od zrodu myšlenky k samotné realizaci je následující. Volená samospráva zadává základní podnět k řešení jakéhokoliv
záměru. Ten vychází především ze znalostí vztahů, potřeb a souvislostí,
zkušeností a poznatků ať přímých nebo nepřímých, čerpaných z podnětů i stížností občanů. Prioritu jakéhokoliv záměru může ovlivnit
možnost získání finanční podpory prostřednictvím vhodného dotačního
programu.

Každá investice nebo rozsáhlejší oprava vyžaduje zpracování projektové dokumentace. Prvním krokem je příprava zadávací dokumentace
pro výběrové řízení na zpracovatele.
Po výběru zpracovatele a podpisu smlouvy jsou zahájeny projekční
práce. Jsou organizovány kontrolní dny projektu, a to za účasti členů
samosprávy a pověřených zaměstnanců. Na těchto jednáních jsou konzultována navržená technická řešení a odstraňovány vyvstalé překážky
a komplikace, které doprovázejí každý projekt. Po zpracování projektu je známa předpokládaná cena nákladů realizace, a následuje jeden
z nejtěžších úkolů, zajištění financování projektu.
V případě úspěchu je formou zadávacího řízení vybrán zhotovitel. Při
stavebních zakázkách také většinou současně probíhají výběrová řízení například na technický dozor, autorský dozor, na výkon funkce koordinátora BOZP apod. Při samotné realizaci jsou opět organizovány
kontrolní dny stavby, kdy primárním úkolem je dohlédnout na kvalitu prováděných prací. O zahájení zadávacího řízení a zadání zakázky
vždy rozhoduje rada městského obvodu svým usnesením, u projektů
odpořených formou dotace je celý proces zadání a schvalování mnohem složitější a může trvat déle.

Investiční a jiné akce realizované a připravované
v Polance nad Odrou v roce 2016
Veškeré kroky a postupy zadávaní veřejných zakázek, realizovaných
městským obvodem, jsou dvakrát ročně kontrolovány ze strany nezávislých auditorských organizací. Někdy ale neúspěšní uchazeči výběrových řízení podávají ze své iniciativy různá oznámení k nadřízeným
orgánům k provedení dalších kontrol. V našem případě bývá obvyklým
závěrem další potvrzení, že nebyl porušen zákon, celý proces zadání
byl transparentní a v souladu s danými předpisy.
Souhrn uskutečněných staveb a oprav v roce 2016:
- Stavba nového chodníku na ul. 1. května s přechodem pro chodce jedná se o úsek od konečné autobusu MHD č. 46 směrem k hranici
s městem Klimkovice.
- Stavba zálivové autobusové zastávky Skotnice s nástupištěm a propojovacím chodníkem v místě nepřehledné zatáčky.
- Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v základní škole
(probíhala o letních prázdninách) - oprava byla nezbytná s ohledem
na neustále vyšší nároky na technické vybavení tříd a bezpečnost
celého objektu. K bezpečnosti výrazně přispěla instalace informačního
systému formou školního rozhlasu a nové nouzové osvětlení ve všech
prostorách. Také byla provedena modernizace počítačové sítě v základní škole.
- Oprava střechy tělocvičny celoplošnou pokládkou hydroizolační
fólie.
- Povrchy přístupových komunikací za objektem školní družiny a doplnění zeleně u školy - práce probíhaly o letních prázdninách.
- Finální pokládka asfaltového povrchu na části místní komunikace
K Vydralinám
- Výměna umělého osvětlení ve sportovní hale - stávající výbojky byly
nahrazeny svítidly s technologií LED, s ohledem na vytíženost objektu
se bude jednat o nemalé úspory – výměna byla realizována začátkem
školního roku.
- Oprava Obecní kaple na ul. 1. května byla zahájena a dokončena
v podzimních měsících. Stavebně-technický stav objektu vyžadoval
provedení celková rekonstrukce, použité materiály a preciznost stavebních postupů by měly zajistit dlouhodobou životnost tak, aby tato
sakrální památka mohla zdobit naši obec po mnoho let. Okolí objektu,
komunikace a terénní úpravy budou dořešeny v letošním roce.
- Oprava místních komunikací v lokalitě Fojtovská. Jednalo se o celoplošnou opravu ulic Bezručova, části ulice Molákova a Anny Letenské.
Podkladní vrstvy komunikací byly v nezbytném rozsahu sanovány,
byly také výškově upraveny uliční vpusti a přiléhající vjezdy.
- Dále byly na území městského obvodu dokončeny stavby iniciované městským obvodem a hrazené z prostředků Státního pozemkového úřadu. Jedná se část výstavby polních komunikací, konkrétně úsek
podél sběrného dvora a především nový most přes potok Polančici,
na účelové komunikaci mezi ul. Hraničky a železničním přejezdem
a na něj navazující nová komunikace ke středisku Družstva vlastníku na
ul. A. Letenské.
- Veřejné osvětlení na osadě Janová. Na konci roku částečně zprovozněno - realizace je hrazena s prostředků města Ostravy.
Souhrn staveb a oprav připravovaných v roce 2016:
- Největším a v brzké době snad hmatatelným úspěchem je zajištění výstavby Technické infrastruktury Janová z prostředků statutárního města
Ostravy. Jedná se o výstavbu chodníku podél komunikace Ostravská,
výstavbu komunikace Osvobození s novým napojením na ul. K Lípě
a taky propojení ulice Maková na ulici Ostravskou. Velký podíl nákladů tvoří nezbytná výstavba dešťové kanalizace a velké množství zasakovacích objektů, které budou sloužit k odvodnění těchto komunikací.
Projektovou přípravu zajišťoval městský obvod a stavba s projektovanou cenou cca 52 mil Kč bude zahájena v letošním roce.
- Po celý rok 2016 byla připravována projektová dokumentace zabývající se přestavbou objektu tzv. Staré školy. Nově zde mají vzniknout

upravené prostory pro základní uměleckou školu, prostory pro úřad
městského obvodu včetně zázemí údržby, obřadní síně (s možností
využití i pro ZUŠ, jako koncertního sálu) a prostory knihovny. Projekt
řeší rovněž přístavbu garáže, výtahu a parkoviště v místě stávajícího
dvora s vhodným dopravním napojením.
- S ohledem na dostupné dotační tituly máme zpracovanou dokumentaci, zabývající se celkovou rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Na přestavbu jsou vydána potřebná povolení. Podali jsme žádost o dotaci, nyní
čekáme na její vyhodnocení.
- Dokončuje se projekt, který řeší rekonstrukci bytového domu čp. 545
na ul. 1. května (zdravotní středisko). Projekt se zabývá přestavbou
volných nebytových prostor na byty a rekonstrukcí společných prostor
a rozvodů, zateplením objektu, opravou střechy, izolací základů a sanací sklepních prostor. Současně se připravuje projekt úpravy zpevněných ploch za objektem.
- Dalším dotačním projektem, blížícím se k realizaci, je projekt instalace bezdrátového rozhlasu na území městského obvodu. Projekt byl
zahájen již v roce 2015, v průběhu roku 2016 byl vysoutěžen dodavatel,
uzavřeny potřebné smlouvy, nyní čekáme na rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Projekt řeší vybudování varovného informačního systému ve
formě bezdrátového rozhlasu, provedení umožňuje odvysílat kdykoliv
patřičná varování v případě jakékoliv mimořádné události.
-Posledním dokončeným projektem v loňském roce, je projekt s názvem
„Rekonstrukce sportovního areálu“. Projekt se zabývá rekonstrukcí stávajícího fotbalového areálu u základní školy. V rámci realizace mají být
provedeny stavební úpravy areálu, zahrnující založení nového travnatého hřiště včetně podkladních vrstev a v místě stávající škvárové plochy
je plánována výstavba oploceného hřiště s umělou trávou a osvětlením.
Na konci roku byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, v současné době čekáme na vyhodnocení ze strany poskytovatele dotace.
- Je připraven projekt úpravy dopravního značení snížení povolené
rychlosti na 30 km/hod s předností zprava. Jedná se zónové řešení
lokalit ul. U Rybníčku - Nábřežní, Mírová osada a Fojtovská.
Jelikož se městský obvod snaží využít veškerých možností, které nabízejí různé dotační tituly, jsou projekty v tomto duchu také řízeny
a prioritně připravovány. V případě úspěšnosti čerpání dotací se jedná
o nemalé úspory finančních prostředků. Ty jsou následně směřovány do
oblastí, které nejsou podporovány žádnými dotačními tituly - především do výstavby a celoplošných oprav místních komunikací.
Zde jsou v plném běhu práce na projektu chodníku podél ulice Hraničky s bezpečnostními prvky ve formě zvýšených ploch křižovatek
na ul. Hraničky a Bezručova. Ve spolupráci s městem Ostrava byla v
průběhu roku dokončena jednání k projektu kanalizace na ulici K Pile.
Nesouhlas jediného vlastníka si vynutil návrh jiného technického řešení
a v současnosti již běží potřebná správní řízení, související se získáním
stavebního povolení. V otázce dalšího budování kanalizací je připravována ve spolupráci s městem a společností OVAK a.s. 3. a 4. etapa
odkanalizování převážné části dosud neřešených úseků.
V roce 2017 očekáváme dokončení papírových příprav výše zmíněných projektů a snad i posun do fáze zahájení realizací. I když samozřejmě víme, že podáním žádosti o dotaci není dáno, že projekt bude
doporučen ke spolufinancování. Dále jsou plánovány opravy popřípadě
zpracování projektů souvisejících s dopravní infrastrukturou. Jedná
se o úpravu komunikací v lokalitě ulice U Rybníčku, Za Podjezdem,
a některých dalších úseků. Budeme se také zabývat opravou chodníku
podél ulice Janovská a některých dalších poškozených úseků. Je pracováno také se záměrem nového parkoviště u místního hřbitova, ale zde
nejsou ještě dořešena majetková vypořádání. Chceme také pokračovat
s rekonstrukcemi na objektech školy, například s celkovou opravou
elektroinstalace objektu školní jídelny, výměnou výtahu v kuchyni, atd.
Roman Mihula
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Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou schválilo dne 14.12.2016 rozpočet na rok 2017

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen rozpočet našeho městského obvodu na rok 2017 v celkové výši 48 621 tis. Kč,
který bude sloužit nejen k pokrytí běžných výdajů spojených s chodem našeho obvodu, ale také k financování investičních akcí. Základní přehled
jednotlivých položek a paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2017 je uveden v následující tabulce, podrobný rozpis rozpočtu dle rozpočtové
skladby je uveřejněn na internetových stránkách Polanky nad Odrou.

POPLATKY ZA PSY
Místní poplatek ze psů je splatný
do 31. 03. 2017. Poplatek za jednoho psa činí 120 Kč a za každého
dalšího psa 180 Kč. Pokud se pes
nachází v bytovém domě, poplatek
činí 1.000 Kč. Úhradu poplatku
lze uskutečnit v pokladně našeho
úřadu v Polance nad Odrou každé
pondělí a středu: 7:30 – 11:15 hod.
a 12:15 – 17:00 hod.
Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na účet číslo:
1649327379/0800, var. symbol
1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.
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Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 15.11.2016 do 28.12.2016
Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Projednala návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Polanky nad Odrou na rok 2017 včetně komentáře.
• Schválila návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s fa. OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s., produkovaných při akci Den
obce, konané dne 17.9.2016.
• Nedoporučuje ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje části
obecního pozemku par. č. 4403, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry cca 45 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou.
• Rozhodla o záměru pronájmu místnosti či prostoru v 2.NP ve
Sportovní hale č. p. 1275 na ulici Heleny Salichové, 725 25 Ostravě – Polance nad Odrou, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem pořádání sportovních akcí, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 2 měsíců, za nájemné ve výši 210.000,- Kč/rok, ZŠ Heleny Salichové. Nájemce bude oprávněn užívat společné prostory
budovy, které jsou nezbytné k přístupu do místnosti či prostoru.
• Rozhodla o nejvhodnější nabídce a uzavření smlouvy, ve věci
zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup technického vybavení“ pro ZŠ Heleny Salichové Polanka nad Odrou s uchazečem,
který předložil svou nabídku pod poř. č. 2., se společností T. S.
Bohemia a.s., za cenu 369.371,64 Kč bez DPH.
• Doporučila přijmout darem pozemek par. č. 2597/41, orná
půda, výměry 2 m2, který vznikne z části původního pozemku
par. č. 2597/27 orná půda, výměry 25 m2 na základě geometrického plánu č. 2981-3/2014 ze dne 3. 2. 2014 a pozemek par.
č. 2597/40, orná půda, výměry 17 m2, vše v k. ú. Polanka nad
Odrou, za účelem zajištění výhybny na kapacitně nevyhovující
komunikaci – U Olší.
• Rozhodla o pronájmu reklamních ploch ve venkovní vitríně
na pozemku par. č. 749, k. ú. Polanka nad Odrou, na ul. A. Letenské, před místním hřbitovem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné
ve výši 800,- Kč/rok plus DPH.
• Rozhodla udělit předchozí souhlas Mateřské škole Malostranská 124, Ostrava - Polanka nad Odrou, příspěvková organizace,
k nabytí majetku darem, potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to finanční hotovosti ve výši Kč 1.600 Kč
od rodičů dětí, umístěných v Mateřské škole, Malostranská 124,
Ostrava – Polanka nad Odrou. 3.500,- Kč od dárce - Vít Peterek
- Hostinská činnost, 5.000,-Kč od dárce – Autodoprava Radim
Sýkora, 3.500 od dárce – Pavel Prauzek. Peněžní dary budou
využity pro rozvoj vzdělávání, školství a podpory mládeže.
• Bere na vědomí žádost Junáka – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z.s. o poskytnutí mimořádné finanční podpory na
zakoupení táborového vybavení, zničeného přírodní kalamitou
a uložila sdělit organizaci, že v rámci podaných žádostí o dotace
pro rok 2017 bude žádost z 30.11.2016 zohledněna.
• Projednala výroční zprávu v souladu s § 18 zák. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
• Schválila v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a schválenými Zásadami pro rozdělování
dotací pro tělovýchovnou činnost Program pro poskytování dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance nad
Odrou spolu s lhůtou podání žádosti do 28.4.2017.
• Schválila Zásady pro poskytnutí dotací pro ostatní organizace
a zapsané spolky provozující jinou činnost než sportovní spolu
s lhůtou podání žádosti do 31.3.2017.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO

- městského obvodu
Polanky nad Odrou CESTUJÍCÍM
na rok 2017 ve výši
INFORMACE
Kč 15.000,- Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizace,
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 a s podanou
žádostí, a to za účelem:
a) doplnění knižního fondu pobočky knihovny v Polance nad
Odrou, ul. Janovská 333, ve výši 5.000,- Kč,
b) na podporu volnočasových aktivit místních dětí s názvem
projektu „Toulky naším krajem“ ve výši 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Rozhodlo na straně obdarovaného přijmout darem části
pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku
pod chodníkem, název akce „Chodníky v Polance nad Odrou,
SO 103 Chodník Svinovská“, darující: Moravskoslezský kraj
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.
• Rozhodlo na straně obdarovaného přijmout darem pozemek
par. č. 3183/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry
259 m2 a pozemek par. č. 3183/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 29 m2, které vzniknou z části původního pozemku
par. č. 3183/1, ostatní plocha, silnice, výměry 2751 m2, na základě geometrického plánu č. 3187-31/2016 ze dne 10. 8. 2016,
v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem, název akce „Chodník na
ul. 1. května (v úseku od konečné autobusu č. 46 a 53 po hranici
města Klimkovic)“, darující: Moravskoslezský kraj zastoupený
Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava.
• Rozhodlo na straně obdarovaného přijmout darem pozemek
par. č. 3184/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry
10 m2 a pozemek par. č. 3184/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 110 m2, které vzniknou z části původního pozemku par. č. 3184/1, ostatní plocha, silnice, výměry 9682 m2,
na základě geometrického plánu č. 3188-32a/2016 ze dne 4. 8.
2016, v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemku pod chodníkem, název akce „Autobusová
zastávka Skotnice“, darující: Moravskoslezský kraj zastoupený
Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava.
• Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru při ZMOb
Polanka nad Odrou
• Bere na vědomí Zápis z finančního výboru při ZMOb Polanka
nad Odrou, konaného dne 24.11.2016 včetně doporučení výboru
ke schválení rozpočtu MěOb Polanky nad Odrou pro rok 2017.
• Schválilo předložený návrh rozpočtu statutárního města
Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2017 ve
výši 48 621 tis. Kč.
• Schválilo předložený návrh rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou na
období 2018 – 2020.
• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO –
městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2017 zapsanému
spolku: Retrostar z.s., za účelem zajištění promítání filmů v roce
2017 v soukromém objektu – budově místního kina č. p. 333, ul.
Janovská, 725 25 Ostrava, a to ve výši 70.000,- Kč.
Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu
z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici.
-SP-
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Personální změny na Polanské radnici
K 1.1.2017 došlo na radnici v Polance nad Odrou k některým personálním změnám. Na postu tajemnice úřadu jsem vystřídala paní Zdeňku
Svobodovou.
Jmenuji se Sylva Petrlíková. Doposud jsem pracovala na Magistrátě
města Ostravy na investičním odboru. Jsem si vědoma toho, že jsem
přijala nesnadný úkol, ale věřím, že se ho zhostím se ctí a splním očekávání samosprávy, zaměstnanců úřadu a všech občanů Polanky nad
Odrou.
Na pracovní místo na úseku matriky, evidence obyvatel a ostatních
agend za paní Kateřinu Rodovskou, která ukončila pracovní poměr
31.10.2016, byla přijata paní Bc. Martina Kraučuková, DiS.
Rada na svém zasedání na podzim loňského roku rozhodla o přijetí
pracovníka na úsek investic a veřejných zakázek. Na tomto úseku je
evidentní nárůst práce - v roce 2016 bylo realizováno více investičních

Ing. Sylva Petrlíková
tajemnice ÚMOb Polanky nad Odrou

akcí, o kterých Vás v tomto čísle informujeme. Jelikož se opět jedná
o kumulovanou funkci, ke které patří místní hospodářství v celém rozsahu, rada městského obvodu vyhodnotila potřebu posílení tohoto úseku, a to hlavně z důvodu zachování kvality vykonávané práce.
Na tento úsek byla přijata od 1.1.2017 paní Iveta Matulová, která k nám
přešla z Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih.
Věřím, že se nám všem nově přijatým zaměstnancům bude práce dařit
a přispějeme k rozvoji městského obvodu Polanka nad Odrou.
Na závěr bych Vám ráda touto cestou popřála do nového roku 2017 vše
nejlepší a hlavně to, co si za peníze nekoupíte – zdraví, lásku a úsměvy
na tváři svých nejbližších.
Ing. Sylva Petrlíková
tajemnice ÚMOb Polanky nad Odrou

Bc. Martina Kraučuková, DiS

Iveta Matulová

Tajemnice se loučí
Vážení spoluobčané,
v roce 1992 jsem začala pracovat na úřadě v Polance nad Odrou
v sociální sféře. V roce 1997 jsem od ledna nastoupila po paní Elišce
Rädischové do funkce tajemnice úřadu.
K 31.12.2016 jsem dovršila 20 let v této funkci a dosáhla věku pro
odchod do starobního důchodu. Této možnosti využívám a rozhodla
jsem se svou práci na naší radnici ukončit.
Po řádném výběrovém řízení byla na tuto pozici vybrána paní Ing.
Sylva Petrlíková, kterou starosta pan Pavel Bochnia jmenoval s účinností od 1.1.2017 novou tajemnicí našeho úřadu.
Za dobu své dlouholeté praxe jsem se setkala se spoustou Polančanů,
kterých si vážím a děkuji jim touto cestou za spolupráci a snahu pracovat pro Polanku nad Odrou a její obyvatele.
Děkuji svým spolupracovníkům - ať bývalým tak současným, zastupitelům i radním za spolupráci a za podporu, které bylo někdy nezbytně
potřeba. Vždy jsem se snažila, aby naše společná práce měla smysl,
a aby se nám všem v Polance dobře žilo a byli jsme pyšní na to, že jsme
Polančané.
Za dobu svého působení jsem mohla být při tom, když se Polanka měnila, budovala, ožila různými novými akcemi jak společenskými tak
sportovními a jsem za to svému osudu vděčná.
Přeji nové paní tajemnici, ať má stejnou radost a dobrý pocit z práce,
jakou jsem měla já a ať ji také vykonává s pocitem, že je potřebná
a smysluplná.
A Polance nad Odrou přeji vždy jen dobré vedení, které má vizi a výsledky její práce jsou ku prospěchu nás všech. Občanům přeji při jejich
návštěvách úřadu aby se setkávali jen s kvalitními, schopnými a vstřícnými úředníky.
Zdeňka Svobodová
bývalá tajemnice Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou
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DOTACE
Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad
Odrou vyhlašuje
1) SMO – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje program pro
poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou, a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se schválenými zásadami pro rozdělování dotací sportovním a jiným organizacím se sídlem v Polance nad
Odrou.
2) SMO – městský obvod Polanka nad Odrou dále poskytuje dotaci na
činnost ostatním organizacím Polanky nad Odrou pro ostatní organizace a zapsané spolky, provozující jinou činnost než sportovní a nesplňují
podmínky pro přiznání dotace dle vyhlášeného programu dle zákona
250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoliv dotazy ohledně dotací Vám budou poskytnuty na telefonním
čísle: 599 425 109.

1) Program pro poskytování dotací sportovním organizacím

Pro poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě –
Polance nad Odrou, Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad
Odrou odsouhlasilo pro rok 2017 částku 390 tis. Kč.
Účel dotace
1. Dotace se poskytují právnickým či fyzickým osobám a zapsaným
spolkům, organizovaným na území městského obvodu Polanky nad
Odrou.
2. Je kladen důraz na pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost
mládeže do 18 let, sportovní činnost může být realizována formou
dlouhodobých soutěží nebo organizovaných turnajů.
Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji
tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na reprezentaci městského
obvodu Polanky nad Odrou a na provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.
Pro přerozdělení odsouhlasené částky jsou platná tato kritéria
1. Počet registrovaných členů do 18 let, kteří se celoročně zúčastňují
pravidelné sportovní přípravy dětí a mládeže do 18 let organizovaných
v příslušné organizaci – váha 60 %
2. Náklady z hlavní činnosti organizace dle - Výkazu zisku a ztrát
k 31.12. předchozího roku – váha 40 %
Žadatel o dotaci předloží
1. Název organizace, IČO.
2. Očíslovaný jmenný seznam registrovaných členů do 18 let k 31.12.
předešlého roku včetně data narození, kteří se celoročně zúčastňují sportovní činnosti. Žadatel doloží způsob zapojení těchto členů do
sportovní činnosti (např. rozpis pravidelných cvičebních jednotek, odkaz na webové stránky atd.) a čestné prohlášení o správnosti jednotlivých údajů.

3. Výkaz zisku a ztrát, který je přílohou daňového přiznání za předcházející rok.
4. Stručný popis své aktivity v předcházejícím roce (družstva v soutěžích, pořádání sportovních akcí, účast na turnajích a jiné).
5. Účel, na který je dotace požadována.
6. Čestné prohlášení, kterým organizace potvrzuje správnost všech
uvedených údajů.
Lhůta pro podání žádosti sportovních organizací je do 28. 4. 2017.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Polanky nad Odrou
číslo 842/57 dne 10. 1. 2017

2) Dotace pro ostatní organizace a zapsané spolky, provozující
jinou činnost než sportovní
Pro ostatní organizace a zapsané spolky, provozující jinou činnost než
sportovní, nesplňující podmínky pro přiznání dle vyhlášeného programu dle zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsouhlasilo pro rok
2017 částku 76 tis. Kč.
Účel dotace
1. Dotace se poskytují právnickým či fyzickým osobám a zapsaným
spolkům, organizovaným nebo poskytujícím služby pro občany na území městského obvodu Polanky nad Odrou.
2. Je kladen důraz na pravidelnou a opakující se činnost, sdružující
členskou základnu více občanů.
Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji
tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na podporu v sociální oblasti, na reprezentaci městského obvodu Polanky nad Odrou a provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.
Žadatel o dotaci předloží
1. Název organizace, IČO.
2. Stručný popis své aktivity v předcházejícím roce.
3. Účel, na který je dotace požadována.
4. Čestné prohlášení, kterým organizace potvrzuje správnost všech
uvedených údajů.
Pro tyto činnosti stanovila rada lhůtu pro podání žádosti do 31. 3.
2017.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Polanky nad Odrou
číslo 843/57 dne 10. 1. 2017.
Subjekt, který žádá o dotaci, může podat žádost jen v jedné z výše uvedených kategorii pro poskytování dotací dle podmínek příslušné kategorie. Počet podání žádostí je stanoven na jednu žádost v daném kalendářním roce. Orgány rady a zastupitelstva městského obvodu Polanky
nad Odrou provádějí obecnou kontrolu využití poskytnutých dotací.
Pavel Bochnia
starosta městského obvodu Polanky nad Odrou

Zábor veřejného prostranství
Vzhledem k tomu, že se neustále setkáváme s výkopovými prácemi
např. v přilehlém zeleném pásu podél komunikací či umístění nádob na
stavební materiál a pomalu se blíží doba stavebních prací, dovolte mi
po nějaké době malé upozornění, jak v takových situacích postupovat.
Na úvod malé shrnutí co rozumíme veřejným prostranstvím.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Za zvláštní užívání veřejného prostranství, se rozumí např. (výkopové
práce v zelených pásech, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek aj.). V našem městském obvodě se nejčastěji
setkáme s výše uvedenými činnostmi, které dle obecně závazné vy-

hlášky č. 13/2010 města Ostravy podléhají zpoplatnění a ohlášení na
úřad městského obvodu: výkopovými prácemi, umístěním kontejnerů na stavební materiál či umístění prodejního stánku. Poplatek platí
fyzické i právnické osoby a sazba poplatku pro jednotlivé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství je stanovena v příloze výše uvedené vyhlášky nebo je sdělena poplatníkovi přímo na úřadě.
Zásah do tělesa místní komunikace, nejen že podléhá zpoplatnění za
užívání veřejného prostranství, ale podléhá povolení dle § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V takových případech vede silniční správní úřad správní řízení
ve věci zvláštního užívání místní komunikace a žádost je třeba podat
30 dní před plánovaným zahájením prací.
Ing. Zdeňka Kloužková
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Informace Městské policie Ostrava
Městská policie Ostrava působí v Polance nad Odrou především prostřednictvím strážníků - okrskářů. Přinášíme proto aktuální personální
obsazení, upřesnění jejich pracovní náplně, ohraničení okrsků a pro
ilustraci přidáváme i přehled událostí, řešených v Polance nad Odrou
v roce 2016.
Strážník-okrskář
Hlavním důvodem pro zřízení okrsků a okrskářů je snaha, aby každý občan našeho města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj
obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně
ve svěřené lokalitě, maximálně se tak prohlubují jeho místní znalosti.
V rámci obchůzkové činnosti tento strážník úzce spolupracuje s pracovníky městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s
představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s
Policií ČR.
Proč se mám obrátit právě na okrskáře?
Okrskáři nenahrazují tísňovou linku, ale mohou pomoci při řešení bezpečnostních problémů dlouhodobějšího charakteru. Celkový přehled o
dění ve svěřené lokalitě získává okrskář nejen prostřednictvím vlastní

činnosti, ale zejména díky poznatkům, které přijímá od občanů. Přímá
komunikace s občany a možnost zpětné vazby je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na
nově vzniklá bezpečnostní rizika a jejich aktivní řešení.
Jak mohu okrskáře kontaktovat?
Chcete-li napsat „svému“ okrskáři, postačí na webových stránkách
Městské policie Ostrava zvolit městský obvod, ulici a vybrat tak konkrétní lokalitu. Karta okrskáře obsahuje kromě kontaktních informací
a charakteristiky okrsku také přímou možnost napsat okrskáři vzkaz.
Jak probíhá výkon služby okrskáře a strážníka - hlídkaře?
Okrskář se v rámci směny pohybuje zejména ve svěřeném okrsku.
Pokud zároveň nejsou přítomni okrskáři v přilehlých lokalitách městského obvodu, vykonává službu i zde. Mimo okrskáře jsou ve výkonu
služby využíváni taktéž strážníci-hlídkaři, kteří plní úkoly při komplexním zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti
celého města. Jejich výkon v jednotlivých lokalitách je pak odrazem
bezpečnostní situace, probíhajících akcí, podnětů občanů, potřeb zástupců městských obvodů apod.

okrsek C33
strážník Wolf Tomáš

Okrsek C35
strážník Holaň Bedřich

Dolní Polanka, osada Fojtovská – hranice okrsku: řeka Odra po cyklostezku (Jantarová stezka) od Přemyšova
(ul. U Olší) na ul. 1. května (v úseku
Za humny – Malostranská), dále vodní
tok Polančice (po proudu) zpět na Jantarovou stezku, po hranici katastrálního
území Polanka s obcí Jistebník. Včetně
odlehlé osady na ulici Hraničky.

Horní Polanka, osada Míru - okrsek je
ohraničen ulicemi Janovská, dálnice
D 1, za ulicí Tomáškova, hranice katastrálního území Polanka s Klimkovicemi a Jistebníku, zpět k Jantarové
stezce, potok Polančice, ulice 1. května
(úsek Malostranská – Jiřího Krejčího),
Jiřího Krejčího.

okrsek C34
strážník Peterek Jiří

Okrsek C36
strážník Sýkora Vladimír

Osada Zámecká, U cihelny - hranice
okrsku tvoří: Jantarová stezka (mimo
lokality Přemyšov), ul. 1. května
(v úseku Za Humny - Jiřího Krejčího),
Jiřího Krejčího, Janovská, dálnice D 1.

Osada Janová, Přemyšov – hranice
katastrálního území Polanka s obcí
Václavovice, městský obvod Poruba a Svinov, ul. Příměstská, U Olší,
Polanecká.

Přehled řešených událostí v roce 2016
20.1.2016 v 00:25 hodin ul. Janovská, zjištěn ležící muž, který měl
krvácející zranění na čele po pádu na chodník. Muž pro svou opilost
nebyl schopen samostatné chůze. Na místo byla prostřednictvím IBC
MSK přivolána sanita s lékařem, který rozhodl o převozu muže na traumatologické oddělení FN Ostrava.
22.1.2017 v 10.45 hodin ul. 1. května, na základě žádosti vedoucí stavebního odboru ÚMOb Polanka strážníci prováděli asistenci při odstraňování nedovolené stavby /plot/. Na místo se dostavil spolumajitel
pozemku, který úřednici stavebního odboru sdělil, že plot na místo postavil on. Úřednice stavebního odboru muže vyzvala, aby nepovolenou
stavbu odstranil, což muž odmítnul. Stavební odbor věc dále řešil ve
své kompetenci.
22.1.2016 v 22:30 hodin strážníci prověřili oznámeni občana na podezření, že koně strádají v mrazu. Byl zjištěn majitel zvířat, který strážníkům sdělil, že koně chová alternativním způsobem, kdy jsou celoročně
ustájeni venku. Koně byli zdravotně v pořádku a řádně nakrmení.

17.3.2016 v 12:45 hodin, na ulici 1. května v okolí mateřské školy byl
odchycen pes bojového plemene, který mohl být nebezpečný pro děti.
Pes byl umístěn do městského útulku pro zvířata.
26.3.2016 v 17:50 hodin, na ulici 1. května dva chlapci hodili balíky
slámy do potoka. Hlídka kontaktovala zákonné zástupce obou chlapců,
kteří uvedli, že balíky slámy z potoka vytáhnou.
2.4.2016 v 22:25 hodin, ul. Jaromíra Šamala hlídka MP při výkonu
služby spatřila dívku zjevně pod vlivem alkoholického nápoje. Na
místo byla přivolána hlídka OO MP, která provedla u dívky orientační
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu přístrojem Dräger
s výsledkem pozitivním. Hlídka MP předala dívku její matce v 22:25
hodin. Událost byla hlídkou MP oznámena na OSPOD.
13.4.2016 v 17:45 hodin ulice 1. května hlídka MP řešila sousedské
neshody, kdy na místě kontaktovala oznamovatele, který uvedl, že na
jeho pozemku se hromadí voda, kterou odněkud vypouští jeho soused.
Hlídka MP kontaktovala majitele sousedící nemovitosti. Muž uvedl, že
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přes jeho pozemek, který má v nájmu vede stará šachtice kanalizace, do
které se dostává voda z nedalekého rybníka a poté vyúsťuje na pozemku oznamovatele. Dále muž uvedl, že věc je již v řešení s příslušnými
správními orgány ke sjednání nápravy.
20.4.2016 v 13:20 hodin ulice Za Humny strážníci na základě oznámení občana zjistili, že došlo k násilnému vniknutí do dřevěné chatky
(vypáčené vstupní dveře). V chatce se zdržoval muž, který uvedl, že
zde pouze přespal, přičemž chatka byla násilně otevřena již před jeho
příchodem. Na místo byla přivolána hlídka OOP ČR Ostrava Poruba 1,
která si událost na místě převzala.
21.4.2016 v 23:53 hodin ulice Heleny Salichové, byla hlídka MP na
základě oznámení občana vyslána na místo, kde nezletilý syn vyhrožoval otci, že se zabije skokem z okna v bytě. Hlídka MP po příjezdu
kontaktovala oznamovatele události (otce), který hlídku MP zavedl do
bytu, kde seděl jeho syn na židli v kuchyni se svou matkou a nekomunikoval. Syn bez viditelného zranění se třásl po celém těle s nepřítomným
pohledem. Na místo byl přivolán lékař, který si dítě převzal do lékařské
péče. Událost byla předána policii ČR k prošetření.
29.4.2016 v 04:50 hodin osada Janová ulice K Lípě, byla hlídka MP na
základě oznámení strážníka v době osobního volna vyslána na místo,
kde zadržel muže podezřelého z vloupání do novostavby. Hlídka MP
zjistila u novostavby pootevřené dveře kontejneru se stavebním materiálem, bez známek násilného vniknutí a na zemi položenou brašnu
s nářadím. Na místě zadržený muž uvedl, že se zde jen procházel, brašna s nářadím mu nepatří a nic neodcizil. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která si událost převzala.
4.6.2016 v 8:16 hodin byla na autobusovou zastávku Skotnice vyslána
hlídka MP k ležícímu muži. Jednalo se o podnapilého muže, který měl
po pádu na hlavu krvácející zranění nosu a hlavy. Na místo byla přivolána sanita s lékařem, která muže po ošetření převezla na urgentní

příjem FN Ostrava, bez asistence hlídky MP.
14.6.2016 v 4:45 hodin ulice K Vydralinám byla hlídka MP na základě
zjištění obsluhy kamerového systému vyslána ke sběrnému dvoru OZO,
kde se v areálu objektu pohyboval muž, který zde vstoupil poškozením
obvodového oplocení za účelem odcizení součástek elektro spotřebičů.
Podezřelý muž byl strážníky zadržen a předán hlídce Policii ČR.
24.6.2016 v 8:00 hodin u železničního přejezdu hlídka MP zjistila uvázaného koně v blízkosti cyklostezky. Kůň bránil průjezdu cyklistům.
Na místo se dostavil majitel, který si svého koně odvedl. Hlídka MP
muže náležitě poučila. Po zákroku strážníků již bez závad.
23.7.2016 v 2:00 hodin ulice K Polančici strážníci MP při výkonu služby nalezli odložené věci (jízdní kolo, kanystr a autorádio). Po chvíli se
na místo dostavil muž, který uvedl, že kanystr a autorádio jsou jeho.
Při ověřování jeho totožnosti bylo zjištěno, že muž je osobou hledanou
Policií ČR. Na místo se během ověřování totožnosti muže, dostavila
hlídka OOP ČR Ostrava Poruba 1 společně s majitelem nalezeného
jízdního kola, který potvrdil, že mu bylo jízdní kolo odcizeno. Zadržený muž byl předán Policii ČR.
10.9.2016 v 15:22 hodin ulice 1 Května, byli strážníci na základě oznámení občana vysláni na pozemek oznamovatelky, kde byla zraněná labuť. Strážníci zjistili, že se jedná o mládě labutě, které není schopno
samo vzlétnout. Informace byla předána prostřednictvím IBC MSK na
záchrannou stanici Bartošovice, která na místo vyslala svého pracovníka.
24.11.2016 v 6:58 hodin ulice K Vydralinám byla hlídka MP na základě záznamu kamerového systému vyslána ke sběrnému dvoru OZO,
kde se pohyboval muž a zcizoval odložený elektroodpad. Hlídka MP
muže podle popisu spatřila schovaného v křoví poblíž sběrného dvora
a zadržela jej. Na místo byla přivolána hlídka Policii ČR, která si celou
událost i s mužem převzala.

Knihovna informuje
Lovci perel 2016
V září odstartoval nový projekt Lovci perel podporující děti ke čtení.
Od září do prosince se projektu účastnilo 37 dětí. Mezi nejlepší čtenáře
patří Michaela Divišová a Tereza Struminská. V prosinci byl poprvé
otevřen knihovnický obchůdek, kde mohly děti měnit speciální peníze
Moriony za odměny. Na projektu se finančně podílelo Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou, za což velice děkujeme.
Mikuláš s čertem v knihovně
V prosinci přišel jako každý rok navštívit naše nejmenší budoucí čtenáře čert s Mikulášem. Děti si popovídaly s Mikulášem a dostaly balíček.
Nakonec si všichni společně zazpívali a zatančili.
Knihovna i v roce 2017 připravuje spoustu akcí, na které se můžete
těšit.
Leden:
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek 10:00 – 11:00 hodin
Malá kolektivní výstava malířů z ateliéru Viridian 1. 1. – 31. 3.
Lednové luštění, soutěžní kviz pro děti: 1. 1. – 31. 1.
Únor:
Malá kolektivní výstava malířů z ateliéru Viridian, vernisáž výstavy
s koncertem country kapely Sedlband : středa 15. 2. 2017, 17.00 hodin
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek, 10:00 – 11:00 hodin
Únorové luštění: soutěžní kviz pro děti: 1. 2. – 28. 2.
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí: 		
13:00 – 18:00
Úterý:
08:00 – 12:00
Čtvrtek:		
13:00 – 18:00

12:30 – 15:00

Kontakt:
e-mail: polanka@kmo.cz, el: 599 522 454
Bc. Karla Zábojová, knihovnice
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Věž kostela sv. Anny prochází rekonstrukcí
Vysoká štíhlá věž polanského kostela je výraznou dominantou naší
obce už více než sto let. Koncem minulého roku ji postupně začalo
obepínat lešení a jak přibývala jeho patra, narůstala i zvědavost, co se
vlastně bude dít. O informace jsme požádali pracovníka stavebního odboru Biskupství ostravsko - opavského, pana Ing. Miroslava Hurníka,
který pomáhá místnímu duchovnímu správci panu P.Mgr. Zdeňku Pluhaři opravu organizovat.
Můžete nám říci, jaké opravy kostela se chystají?
Pokud máte na mysli samotnou věž, měla by proběhnout úplná rekonstrukce jejího zastřešení, krytina z pozinkovaného plechu již dožila, na
mnoha místech do věže zatékalo, v nedávné minulosti byla několikrát
provizorně opravována a je celkově v havarijním stavu. Poškozená je
také kamenná výzdoba v horních partiích věže. O skutečném rozsahu prací bude více jasno až po kompletní demontáži stávající krytiny
a následném posouzení stavu střešní konstrukce. Doufám, že nás žádná
velká překvapení nečekají. Obnovou střešní krytiny věže by měla být
završena oprava střech na celém kostele, která postupně probíhá již od
roku 2010.
Podmínky, za kterých se lešení stavělo, byly víc než náročné - silný vítr,
namrzající déšť, mráz. I když odpověď asi známe, přece jen se zeptáme. Proč byly práce zahájeny až koncem roku, kdy počasí určitě není
ideální?
Volbu termínu bohužel neurčuje optimální roční doba pro zahájení prací,
ale obdobně jako jinde je rozhodujícím faktorem možnost financování.
Obnova věže kostela v Polance je pro farnost natolik finančně náročná
záležitost, že je rozložena do let 2016 a 2017. Práce byly zahájeny na
konci roku 2016 tak, aby byly vyčerpány dotační příspěvky získané
v roce 2016. Práce v roce 2017 budou plynule pokračovat v závislosti
na počasí a získaných finančních prostředcích. Tímto způsobem také
vzniká nemalá finanční úspora na pronájmu vámi zmiňovaného lešení.
Kdo vlastně opravu financuje?
Celou akci hradí Římskokatolická farnost Ostrava-Polanka, se kterou
se ve vzájemné spolupráci snažíme zajistit finance ze všech dostupných zdrojů, celkové náklady akce činí 2,8 mil. Kč. V roce 2016 byla
poskytnuta dotace Magistrátu města Ostravy ve výši 662.000,-Kč,
z vlastních prostředků farnost do akce vložila 475.000,-Kč. Pro dokončení v roce 2017 tak zůstává nemalá částka 1,66 mil. Kč, kterou
se pokusíme společně s farností zajistit. Prostředky prozatím nejsou
z žádného zdroje zajištěny, ale věříme, že se peníze najdou. Farnost
bude žádat o finanční příspěvek Krajský úřad, Ministerstvo kultury,
žádost opět podáme na Magistrát města Ostravy, Biskupství ostravsko-opavské, nemalé prostředky bude muset našetřit samotná farnost
a o pomoc budeme žádat i obvod. Je to samozřejmě riskantní, pustit
se do oprav, když nevíme, zda se je podaří dofinancovat, ale vzhledem
k nákladům na obnovu věže a možnostem financování, jaké jsou, nebyla jiná cesta, než vše svěřit do rukou Pánu Bohu a jít do toho.
Přispěla obec nebo někdo z polaneckých podnikatelů?
O finanční pomoc obvodu farnost požádá, prostředky od žádného
dalšího subjektu z Polanky nemáme. Samotná farnost je vzhledem
dlouhodobým opravám střechy kostela finančně vyčerpána, finance
k zajištění jednotlivých spolupodílů hradí z příspěvků farníků a účastníků bohoslužeb. Jakákoliv pomoc je vzhledem k finanční náročnosti
oprav vítána, pokud by chtěl kdokoliv z řad jednotlivců nebo podnikatelů pomoci, může farnosti poskytnout oficiální dar.
Kdo práce provádí?
Práce provádí firma TESLICE CZ ze Vsetína, která se na obnovu historických objektů specializuje a prováděla již řadu podobně náročných
akcí.
Kdy mají být dokončeny?
Práce budou dokončeny v závislosti na počasí a získaných finančních
prostředcích nejdříve v polovině roku 2017.
Budou následovat další opravy? Jaké?
Opravy na kostele probíhají průběžně už od přelomu tisíciletí, kdy
kostel prošel náročným statickým zajištěním proti poruchám, které
vznikly uhnitím dubových pilot v podzákladí. Nyní pevně věříme, že
se nám podaří po několikaletém úsilí zdárně dokončit opravu všech
střech. Zůstane tak před námi velká výzva a tou je oprava fasády, která
je provedena z cementového břizolitu, který je sice celistvý, ale stavbě

zrovna nesluší. Bylo by příjemné vidět kostel opět s původními hladkými omítkami. Oprava fasády je ale opět finančně velmi náročná a její
realizace závisí na získání potřebných zdrojů. Uvidíme, jestli se opravy
podaří zahájit v nejbližších letech.
Děkujeme za rozhovor
Ptali se Marie Krejčí a J.R.

P.Mgr. Zdeněk Pluhař s nalezenými dokumenty ve věži kostela
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Osadní výbor Janová a Přemyšov
Mikulášská nadílka na Janové.
Adventní čas byl pro naše předky dobou očekávání radostné události.
Kristovo narození bylo předznamenáno zklidněním a duchovní přípravou po ukončení shonu náročného hospodářského roku. Dnes můžeme
svým předkům jen závidět. Vánoce již sice ztrácejí svůj duchovní rozměr na úkor zvýšeného shonu a únavy, ale téměř všichni se tomu dobrovolně podřizujeme. Naštěstí některé zvyky nezanikly a přinášejí stále
radost a sváteční náladu. Bez Mikulášské tradice by byl život našich
dětí určitě šedivější.
Letošní Mikulášská nadílka ve Společenském domě na Janové byla poněkud jiná než ty předcházející. Malým
návštěvníkům vyplnil dobu příchodu
Mikulášovy družiny anděl profesionál. Bavil děti a nikomu nevadilo, že
nahradil každoroční pohádku a tradiční výtvarné aktivity. Vševědoucí
Mikuláš dorazil včas. Čert přišel tentokrát pouze jeden, avšak svůj úkol
plně zastal. Ne, že by byly všechny
děti letos hodnější než jiné roky, ale
při přesile dvou andělů proti jednomu
pekelníkovi neměl čert tolik práce
jako jindy. Za vydatné andělské pomoci přednášela dítka říkadla a básničky, za což byla odměněna nadílkou. Slíbila, že tentokrát se určitě polepší a Mikuláš slíbil, že si to
napřesrok přijde zkontrolovat. Po nezbytném společném fotografování
se cesty přítomných rozešly. Zatímco Mikulášova družina pravděpodobně pokračovala ve svém vznešeném poslání na jiné štaci, dítka se
svým rodičovským doprovodem si do svých domovů odnášela pytlíky
sladkostí a doufejme, že i něco navíc.
Pořadatelé si oddechli, že vše dopadlo tak, jak mělo a že snad přispěli
k dobré věci. Rozzářené oči spokojených dětí nepředstavují měřitelnou
hodnotu. Přesto stojí za trochu námahy a úsilí.
-n-

Osadní výbor Janové a Přemyšova
ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní komisi
Vás zve na:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
který se uskuteční ve Společenském domě na Janové

dne 24. 2. 2017
od 17 hodin
Vstupné dobrovolné
Zábava a drobné občerstvení zajištěno

Mikulášská nadílka netradičně v neděli
O stříbrné adventní neděli 11. prosince 2016 se ve velkém sále Dělnického domu odehrávalo strašidelné čertovské rejdění i andělské utěšování. Klub rodičů a přátel školy při naší základní škole H. Salichové
v Polance pořádal za finanční podpory kulturní komise obce Mikulášskou nadílku pro děti školního i mladšího věku.
Začátek setkání patřil, jako každý rok, vystoupení pro děti. Tentokrát
mezi nás zavítala klauniáda Modrý slon z Olbramic. Za živého hudebního doprovodu zapojovali klauni do svých kejklů často děti, a aby to
nebylo rodičům líto, tak byli vyzváni na pomoc při roztáčení talířů na
tyči i tatínkové.
Po doznění písniček, které si děti zazpívaly společně s klauny, se
v sále zešeřilo a všichni začali tušit nějakou čertovinu. A měli pravdu.
Na sál vběhlo šest velkých chlupatých a škaredých čertů. Naštěstí se to
sem tam mihlo i nějakým andělem a maminky těch nejmenších byly
v dosahu, tak nedošlo na velké slzičky. Čerti z Hokejového klubu Polanka měli pro děti připravené soutěže a pro vítěze drobné sladkosti.
Až se všichni vydováděli, nastal čas zavolat na Mikuláše.
K veliké radosti malých i větších dětí bylo volání vyslyšeno a na pódium, které bylo vyzdobeno vánočními stromky, přišel důstojný Mikuláš
doprovázený andělem i velkým čertem. Dětičky se rychle začaly řadit ke schodům na pódium, aby si u Mikuláše vyzvedly sladký dárek.
Mnohé měly připravenou krátkou básničku či písničku. Na zdárný průběh dohlížely všechny nadpřirozené bytosti…
Po odchodu dětí, rodičů a dalších bytostí patřil závěr hlavně členům
Klubu rodičů, kteří celou akci připravovali a zajišťovali. Veliký dík patří paní Irence, která měla ještě hodně práce s tím, aby ze šatny vymetla
pekelnou síru a černé saze, které tam zbyly po belzebubech.
Za Klub rodičů se na další setkávání v roce 2017 těší Jana Honová
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Těšíme se na vaši účast

DĚ

Vzpomínka na Vánoce
Prosinec utekl jako voda a už tady máme nový rok 2017.
Děti z mateřské školy ale stále vypráví zážitky z vánočních svátků a s rozzářenýma očima vzpomínají na Ježíška, který byl, tak jako každý
rok, bohatý. Asi jsme byli celý rok opravdu hodní. Konečně jsme se letos dočkali sněhové nadílky, kterou si budeme užívat na kopci ve školce,
a některé děti na lyžařském výcviku, kterého se zúčastňujeme již pátým rokem. Děti se také již těší na maškarní ples, který se bude konat v únoru
v Dělnickém domě. Maminky mají ještě celý měsíc na to, aby vymyslely pro děti karnevalovou masku.
Na závěr chceme poděkovat za sponzorské dary: Scaffmont s.r.o. - Radim Sýkora, PDprofi - Pavel Prauzek, Hospůdka U Machů, FREKOMOS
s.r.o. - Ing. Dušan Cimala.
Všem přejeme mnoho zdraví a štěstí a pohody v roce 2017
Pavla Nevímová - ředitelka MŠ

Starostova pálka
Ve spolupráci s hokejovým klubem a ZŠ
Zve všechny děti a jejich rodiče na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES

Turnaj mládeže „O starostovu pálku“ se konal už počtrnácté a to
10. prosince 2016 v hale TJ Sokol Polanka nad Odou. Přihlášení žáci
byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. Během sobotního dopoledne odehrál každý účastník turnaje nejméně čtyři zápasy. Turnaj
vyvrcholil finálovým utkáním ve skupině mladších i starších žáků.
Hodnotné ceny předával bývalý reprezentační trenér Tomáš Demek
z extraligového týmu TTC Ostrava 2016.
Výsledky soutěže
starší žáci:
Hýža Max
Kuňák David
Martin Kasper
Lukáš Návrat
Hýža Matěj

ve dvoraně

základní školy v Polance nad Odrou

05.02.2017 od 15.00 hod
Pro děti je připravený program,
bohatá tombola

a také soutěž o nejlepší masku.
Vstupné dobrovolné.
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mladší žáci:
Matěj Kasidlo
Veronika Jarošová
Kühnel Dominik
Linda Matějová
Daniel Slavík

J.Š.

Základní škola Heleny Salichové
Od posledního vydání „Polanského zpravodaje“ se udála celá řada akcí
pro děti – žáky školy.
1. prosince 2016 k nám do školy přijeli zástupci firmy OVOCENTRUM V+ V s besedou pro žáky 1. - 3.tříd. Děti se mohly formou veselého divadélka seznámit s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu
a jaké vitamíny a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy ovoce
a zeleniny. Akce proběhla v rámci projektu „Ovoce do škol“, do kterého je školy zapojena.
V listopadu navštívili žáci obou 9. tříd porubskou pobočku Úřadu práce.
Byla pro ně připravena tříhodinová lekce k volbě povolání. Dopoledne bylo pro všechny velice přínosné, dozvěděli se mnoho praktických
informací ohledně správného výběru školy a oboru, celého přijímacího řízení i uplatnitelnosti na trhu práce. Jak žáci uvedli: „Doufáme, že
jsme tady byli dnes poprvé a také naposledy.“

Prohlédly si prostory školy, kde se připravují na svá povolání budoucí
číšníci, kuchaři, hoteloví provozní a pracovníci cestovního ruchu. Také
navštívily kreativní dílny. Ale hlavně soutěžily!
Dokážete uplést v časovém limitu 10 minut perfektní vánočku, která
se po upečení musí líbit porotě? Hanka Němcová s pomocí Nely Drtilové a Veroniky Vyvialové to dokázaly za polovinu času a skončily na
pěkném 2. místě.

Dne 16. listopadu 2016 se uskutečnil „ Šachový turnaj o přeborníka
školy“ na počest výročí 17. listopadu. Vedení školy podporuje šachovou hru ve škole. Žáci mají možnost ve volných chvílích změřit své
síly na volně dostupných šachovnicích v Galerii Heleny Salichové. Od
začátku školního roku pracuje šachový kroužek ve čtvrtky od 14. do
15. hodiny pod vedením ředitele školy. Šachy podporují celou řadu
dovedností. Od motorických dovedností po logické myšlení, ale také
utvářejí řadu volních vlastností. Škola má vcelku slušné vybavení na
podporu této hry (20 kompletních šachů, 10 šachových hodin). Do
budoucnosti chceme ještě rozvinout spolupráci se zástupci Šachového svazu v rámci projektu „Šachy do škol“, který podporují i školské
orgány Magistrátu města Ostravy. Od druhého pololetí chceme rozšířit
počet účastníků kroužku o žáky 1., 2., 3. třídy i další zájemce.
Máš - li chuť, můžeš se přidat.

Dne 10. ledna se v rámci 5. a 6. vyučovací hodiny uskutečnilo školní
kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně soutěžili ve dvou
kategoriích. Jejich úkolem bylo krátce, pohotově a co nejplynuleji
pohovořit na vylosované téma a okomentovat výjev na přidělené fotografii. Výsledky budou sděleny při slavnostním ukončení I.pololetí
školního roku 2016/2017.
S novým rokem tady máme i pokračování školní ligy v miniházené.
Za spolupráce žáků naší školy a házenkářů SK Házená Polanka budeme pro děti prvního stupně i nadále připravovat každý měsíc zajímavé
sportovní dopoledne. Zapojené školy tak mohou porovnat šikovnost
svých žáků nejen v miniházené, ale i v dalších pohybových dovednostech. Do polanecké školní ligy je zapojeno celkem 8 škol: kromě
nás i ZŠ Porubská 831, ZŠ Z. Škarvady, ZŠ Pokorného, ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov, ZŠ Staroveská (Proskovice), ZŠ a MŠ Stará Ves a ZŠ
Horymírova. V letošním školním roce bylo v plánu uspořádat celkem
13 turnajů. Celou ligu pak zakončíme velkým závěrečným turnajem „Polanka Children´s Cup 2017“. Termíny přípravných turnajů, které
zbývají odehrát jsou 26.1., 8.2., 15.3., 30.3., 5.4. a 17.5.2017. Případná
změna bude včas oznámena.
V podvečer 21. 12. pozvali žáci 5.A a členové folklorního souboru své
rodiny na „Velký vánoční komponovaný pořad“. Pod vedením zkušené
učitelky Mgr. Pavly Hranické (členky folklorního souboru Ondřejnica)
si připravili pestrý program, za kterým se skrývalo nemálo práce. Žáci
zpívali, recitovali, hráli na hudební nástroje, tančili a hráli loutkové
divadlo. Diváci byli překvapeni, pobaveni i dojati. Zase jsme viděli, že
taková práce má smysl!
Poslední školní dopoledne strávili žáci 9. ročníku mimo školu, a to
v Opavě. Zhlédli přírodovědnou sbírku ve Slezském zemském muzeu
a navštívili vánoční trhy na Dolním náměstí.
V pátek 13. ledna se uskutečnil již tradiční školní ples v areálu základní školy. S potěšením jsme přivítali i delegaci pedagogů z partnerské
školy ZŠ Strarozagorská 8 z Košic (SR) v čele s ředitelem PaedDr.
Alexandrem Suchanem. Na sobotu 14.1.se vydali pedagogové obou
škol na prohlídku skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a Pusteven.
Večer si pak společně prohlédli zajímavosti Ostravy.
V závěru roku se uskutečnila v naší škole poměrně velká investiční
akce na obnovu informačních technologií. Díky vstřícnosti zřizovatele jsme mohli nakoupit dosluhující monitory u řady počítačů, několik
dataprojektorů a tiskárnu. Celkové náklady se vyšplhaly na částku okolo 435 tisíc. Díky této podpoře můžeme v novém roce opět plně využívat moderní technologie. Jménem žáků i učitelů děkujeme zřizovateli
za moudré rozhodnutí.
Do nového roku 2017 bych chtěl všem rodičům, jejich dětem, příbuzným i příznivcům školy, včetně sponzorů popřát především pevné zdraví i pohodu v rodinách.
Zpracoval RNDr. Josef Teper
ředitel školy

Stalo se už tradicí, že v předvánoční čas se škola otevírá veřejnosti a nabízí žákům, jejich mladším sourozencům, rodičům i dalším příbuzným,
aby si ve škole vlastnoručně vyrobili adventní věnce či drobné vánoční
dekorace a také, aby si na chvíli poseděli ve školní kavárničce, kde
starší žáci nabízí občerstvení, které z velké části sami připravili. Letos
se „Adventní dílny“ uskutečnily v úterý 22. 11. a třebaže venku bylo
teplé, jakoby jarní počasí, přilákaly do školy plno lidí. Vůně čerstvě
nařezaného chvojí i perníčků dokázaly připomenout, že adventní čas se
už blíží. Velké poděkování patří všem vyučujícím a žákům, kteří se na
akci podíleli, a hlavně maminkám a tatínkům z KRPŠ, kteří jsou dobře
sehraný tým a s výrobou adventních věnců se mistrně vypořádali.
V sobotu 3. 12. proběhlo každoroční „Rozsvícení vánočního stromu“,
letos však poprvé v areálu Dělnického domu. Škola podpořila tuto akci
vystoupením pěveckého sboru HLAHOL.
V pondělí 5. 12. byla jedna skupina žáků 9. ročníku na „Mikulášské
obchůzce“ v mateřské škole. Děti recitovaly a zpívaly, Mikuláš, andělé
i čertíci je za to obdarovali. Druhá skupina pak obešla všechny třídy ve
školních budovách A i B.
Pedagogové školy také zorganizovali celou řadu soutěží, kde si žáci
mohli ověřit své znalosti v rámci školy. V listopadu a prosinci probíhala celoškolní jazykově-vědomostní soutěž na téma „CHRISTMAS“.
Vítěze jsme vyhlásili a odměnili ve středu v galerii školy. Stali se jimi
žáci 4. a 6. ročníku.
Dne 13. 12. se na naší škole uskutečnilo školní kolo „Olympiády
v českém jazyce“. Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. V první části žáci řešili praktické jazykové problémy. Druhou hodinu se věnovali
slohovému úkolu. Vítězem se stala Michaela Divišová, 2. místo obsadil
Dan Jalůvka, 3. místo získali Lucie Dostálová, Hana Němcová a Filip
Mitura. První dva budou školu reprezentovat v kole okresním.
20. prosince se 9 dívek poprvé zúčastnilo tradičního vánočního jarmarku na Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce.

K získání titulu „Vánoční Master Chef Junior“ musíte během 30 minut připravit čtyři porce bramborového salátu, nazdobit 3 perníčky, nachystat vánoční stůl a vyřešit vánoční kvíz. Družstvo Míši Divišové,
Barbory Kudelové a Zuzky Sekerové získalo 2. místo, oceněno bylo
také družstvo Vanessy Hurníkové, Adriany Struminské a Adélky Wrobelové.
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Házená v Polance
Vážení sportovní přátelé, chtěli bychom Vás informovat o sportovních
akcích a společenských aktivitách našeho SK Házená Polanka nad Odrou, které proběhnou v první části roku 2017.
Sportovní příprava všech našich družstev odstartovala ihned od začátku ledna ve sportovní hale. Především u mužské složky započalo každoroční shazování vánočních kil a nabírání fyzické kondice na jarní
část sezóny. Dorostenecké kategorie absolvovaly již tradiční třídenní
kondiční pobyt na Ostravici v rekreačním zařízení Odra. V rámci vytrvalostní přípravy si hráči mimo jiné vyběhli na Lysou horu a Smrk. Žákovská družstva se připravují na soutěžní činnost ve sportovní hale ve
třech tréninkových jednotkách týdně a první mistrovská utkání odehrají
koncem března. Svou přípravu rovněž zahájili naši nejmladší házenkáři
z mini žáků, kteří trénují rovněž třikrát týdně. V letošní herní přípravě
na mistrovská utkání se všechny celky zúčastní několika přípravných
turnajů (Litovel, Pardubice, Brno), přípravných turnajů a zápasů ve SH

v Polance. Jarní část sezóny odstartují muži a dorostenci již v neděli
19. 2. 2017, a to v domácím prostředí. Ve sportovním plánu našeho
klubu je rovněž účast na mezinárodním turnaji Prague CUP, na který v
termínu 13. - 17. 4. 2017 vyjedou naše mládežnická družstva.
Zároveň si Vás, naše příznivce i širokou veřejnost, dovolujeme pozvat
na náš tradiční házenkářský ples, kterým je „Pochování basy“ a těšíme
se na setkání s Vámi. Letos se bude konat v pátek 24. 2. 2016 od 19:30
hod. v sále Dělnického domu v Polance nad Odrou. Veškeré informace
ohledně plesu a novinek v klubu naleznete na našich webových stránkách www.hazena-polanka.cz.
Všem našim členům, trenérům, příznivcům a partnerům přejeme úspěšný rok 2017. Za dlouhodobou finanční podporu fungování klubu děkujeme městskému obvodu Polanka nad Odrou, statutárnímu městu
Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu mládeže, školství
a tělovýchovy ČR. *HÁZENKÁŘI*

V sobotu 14.1.2017 se mladší žáci zúčastnili kvalifikace na Desetiboj
v Karviné a umístili se na krásném 1. a 3. místě.
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Odjezdy vlaků ze zastávky Polanka nad Odrou
V tabulkách jízdního řádu jsou zahrnuty i vlaky, které kraj objednal pro letní období k charterovým letům na letišti v Mošnově (11.VI. - 7. X.).
Stavební práce majitele infrastruktury na trati z Č. Těšína do Bohumína budou probíhat také v roce 2017. Aby se nepřenášelo zpoždění vzniklé z
těchto akcí na obratové vlaky, jsou dopolední vlaky z Mostů u Jablunkova vedeny přes Bohumín až do Ostravy-Svinova. V důsledku této skutečnosti také některé vlaky, které byly letos vedeny z a do Ostravy hl. n. mají výchozí a cílovou stanici v Ostravě-Svinově. Změny v časech si vynutila
i objednávka Ministerstva dopravy u rychlíků na trase Bohumín - Brno a zpět. Byly uspíšeny jen o několik minut, ale přesto se v mnoha případech
dostaly do dnešních tras osobních vlaků, které musely být dle nich upraveny.
Nový jízdní řád platí od 11. prosince 2016 a bohužel návaznost mezi linkou 59 DPO a vlaky na zastávce v Polance je skoro nulová.
Upozorňuji, že nadále na zastávce zastavuje většina vlaků „na znamení“ (jsou označeny křížkem před časovým údajem). U těchto vlaků musí
cestující ve vlaku při výstupu obsloužit včas tlačítko pro požadavek na zastavení, při nástupu zaujmout takové stanoviště na nástupišti, aby mohl
být strojvedoucím viděn.
Ing. Rostislav Neuvirt

Charita Ostrava
Charitní Tříkrálová sbírka 2017
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku
přicházeli do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné
sbírky pořádané 1. – 15. ledna 2017 již po sedmnácté Charitou Česká republika. Tři králové přinášeli do ostravských domácností dary
v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako
poděkování přispěvatelům za finanční podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/
Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi.

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech
Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 26. výročí vzniku této neziskové organizace ve
dnech 22. - 23. února 2017 v době 9-17 h.
Beseda s MUDr. Janem Cimickým
Srdečně zveme na besedu s českým psychiatrem, spisovatelem, scénáristou a dramaturgem MUDr. Janem Cimickým, CSc. do Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory, Čujkovova
3165/40a v Ostravě-Zábřehu. Beseda s autogramiádou k nové knize
„Téměř jasný případ“ proběhne v pátek 17. 2. 2017 v 15 h. Vstup zdarma, kapacita sálu je omezená. Více informací na tel.: 599 527 590, 737
610 758 nebo na webu www.ostrava.charita.cz
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KOSMETIKA ALENA
PROGRAM KINA NA ÚNOR 2017
Úterý 07.02.
Čapí dobrodružství

		
mládeži přístupno
Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí
balíčky pro celosvětového internetového giganta
Cornerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho povýšen,
když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten
bez jakékoliv autorizace vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho kamarád Tulip, jediný člověk na
Čapí hoře, v zoufalé snaze doručit zásilku dřív, než
se to dozví šéf, a závodí s časem, aby doručili své
první dítě – na divoké a objevné cestě, která by
mohla pomoci k úplnosti nejedné rodině a vrátit
čápům na celém světě jejich původní poslání.
Začátek v 18 hodin
			
(délka 87 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 14.02.
Dítě Bridget Jonesové		

nevhodný do 15. let
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa.
Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím
hlavním malérem bude tentokrát neplánované
těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem
otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší,
s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je
stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební
festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným
cizincem (Patrick Dempsey). A když se záhy na
jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí,
že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár
lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo.
Začátek v 19 hodin
			
(délka 123 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 21.02.
Božská Florence			

nevhodný do 12. let
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž
jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební
nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když
se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer
Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou
pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě...
Začátek v 17 a 19 hodin
		
(délka 111 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 28.02.
Sully: Zázrak na řece Hudson		

nevhodný do 12. let
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku
na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným
letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla.
Přestože veřejnost a média mluvila o ojedinělém
činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst
a kariéru.
Začátek v 19 hodin
		
(délka 96 min., vstupné 80,- Kč )

Úterý 07.03.
Bezva ženská na krku 			

mládeži přístupno
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického
a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do
té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život,
tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly
jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský)
nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným
Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může
trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na
chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Začátek v 17 a 19 hodin
		
délka 97 min., vstupné 80,- Kč )
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Neděle 19.02.
Nedělníček-pro nejmenší diváky
mládeži přístupno
Začátek v 10 hodin				
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)

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

Daň při nabytí nemovitých věcí
Počínaje 1. listopadem 2016 je při nabytí nemovitostí poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na
prodávajícího (převodce) není akceptovatelná.
Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní,
směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník (nabyvatel nemovité věci) povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden zápis vkladu vlastnického práva k nemovité
věci, vkladu práva stavby nebo vkladu správy svěřenského fondu.
Změny zakotvené v novele zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí se týkají případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci došlo od 1. 11. 2016.
Se změnou osoby poplatníka došlo na základě novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, také
k úplnému odstranění institutu ručení za nezaplacenou daň.

U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nezapisovaným do
katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti
den nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je
v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (například
zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).
Více informací naleznete na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-apojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471.
FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302, petra.homolova@fs.mfcr.cz

Rodina s dětmi z Ostravy - Poruby hledá bydlení
v Polance nad Odrou. Hledáme již delší dobu.
Prosím pokud prodáváte nemovitost nabídněte.
Tel.č. 604 837 800. SPĚCHÁ.
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PRONÁJEM

ordinace a kancelářských prostor
Polanka nad Odrou, 1. května 863/82
V objektu je lékárna a gynekologie.
Bližší informace:
t.č. 733 263 532 nebo 602 191 410
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 10.3.2017
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