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Vánoce za dveřmi, stavební ruch neutichá…
Svátky klidu, pohody, plné radosti a sněhových radovánek. Tak by to 
už za pár dnů mělo vypadat, ale jarní teploty tomu neodpovídají, stejně 
jako stavební ruch probíhající v naší Polance. Pojďme si krátce přiblížit 
aktuální dění v naší obci.
Doslova jako vánoční dárek začala stavba polních komunikací. Již ně-
kolik desítek let byla snaha polní komunikace vybudovat a dostat mimo 
zastavěnou část obce většinu zemědělské techniky. Od 6.11.2015 se 
tato snaha stává skutečností. Staveniště bylo předáno a začala stavba 
prvních dvou úseků. Začíná se od ulice K Vydralinám okolo sběrného 
dvora k Polančici (přečerpávací jímka Ovak), kde bude komunikace 
asfaltová v šíři 6m a další úsek od OMD k Polančici kde bude komu-
nikace užší s výhybnami, následně by se pak měly budovat zbývající 
etapy „Most přes Polančici“ a samotné propojení těchto úseků. Pokud 
nám bude přát počasí a nic se již nezkomplikuje, mohlo by nejpozději  
v roce 2017 významné množství zemědělské techniky jezdit mimo za-
stavěnou část obce. Finance na tuto stavbu poskytuje stát prostřednic-
tvím pozemkového fondu. 
Do 15.prosince 2015 by rovněž měly být dokončeny opravy komuni-
kací v lokalitě Fojtovská. Konkrétně budou celoplošně opraveny uli-
ce Jabloňová, H. Malířové, A. Parmy, Marvanova, J. Zrzavého. Jedná 
se o komunikace, kde je dokončena jednotná kanalizace a jednotlivá 
připojení RD, dále společnost OVAK a.s. provedla kontrolu a výměnu 
vodovodních ventilů. Tyto cesty slouží při absenci chodníků i pro pěší 
a vzhledem k značně rozpadlému povrchu je bylo potřeba opravit. Ná-
klady na opravu těchto komunikací činí 2 089 000,- Kč. Částkou 1 mil. 
Kč se na opravě podílí Statutární město Ostrava a zbývající částka je 
z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou. Celkem tak přibude 
další 1 km opravených místních komunikací.
A aby toho nebylo málo, můžeme každým dnem očekávat zahájení 
sanace a rekultivace vytěžené části pískovny na ul. Janovská. Niko-

mu určitě neutekla zpráva, že společnost Hyundai Mobis bude stavět 
novou výrobní halu v průmyslové zóně Mošnov. Právě ornice z této 
průmyslové zóny je díky své kvalitě určena k použití v naší pískovně. 
Celkem je vyčleněno 13 000 m3 ornice. Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal závazné 
stanovisko – souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro 
účely sanace a rekultivace území dotčeného těžbou písku. Teď už bude 
záležet jen na Obvodním Báňském úřadu Ostrava, jestli a kdy povolí 
sanaci a rekultivaci zahájit. V souvislosti s těmito stavebními pracemi 
samozřejmě nastanou komplikace, které již všichni dobře známe. Pře-
devším je to zvýšená doprava na ul. Janovské a Ostravské. Po dobu 
rekultivace samozřejmě stavební ruch strojů v těsné blízkosti lokality  
U cihelny a Zámecké. Tato pískovna už nám dala hodně zabrat a zkus-
me tedy alespoň chviličku věřit, že odměnou za dlouholeté utrpení 
občanů žijících v těsné blízkosti pískovny, bude navrácení pozemků 
původním vlastníkům v odpovídajícím stavu a zmizení té nehezké hory 
odpadu. Věřím, že to společně pohlídáme.
Je toho jistě víc k povídání a určitě Vás budu i příště informovat  
o aktuálním dění v Polance. Připravených akcí je mnoho a proto, aby se 
jich i v dalších letech co nejvíce realizovalo, bude záležet na finančních 
zdrojích, majetkových vyrovnáních a průběhu stavebních povolení.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na prosincové předvánoční  
a vánoční akce, které jsme pro Vás připravili. Uvedeny jsou v tomto 
zpravodaji a na webových stránkách. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné Vánoce plné rodinné pohody, 
štěstí a zdraví. Nový rok 2016 pak vítejme s nadějí, že se nám splní 
všechna přání a bude úspěšnější než ten letošní.

Váš starosta
Pavel Bochnia

Jedna z nových pohlednic Polanky nad Odrou (k dispozici na místní radnici)
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• Vzala na vědomí zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účin-
nosti systému finanční kontroly SMO - městského obvodu Polanky nad 
Odrou za období od 5/2014 do 6/2015, provedenou výběrovým způso-
bem zaměstnanci odboru interního auditu Magistrátu města Ostravy, a 
to bez připomínek.
• Souhlasila se změnou rozsahu bytového a nebytového fondu ve sprá-
vě městského obvodu dle předloženého návrhu
• Schválila na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Polanka nad 
Odrou výjimku v počtu dětí na jednu třídu, a to z počtu 24 na počet 28 
pro školní rok 2015 -2016 s platností od 1.10.2015.
- Rozhodla  o výpovědi Smlouvy o pronájmu nebytových prostor domu 
č. p. 476 (DPS) v Ostravě-Polance nad Odrou, a to  dohodou ke dni 
30.3.2016.   
• Rozhodla udělit předchozí souhlas Mateřské škole  Polanka nad Od-
rou k nabytí majetku darem, potřebného k výkonu činnosti, pro kterou 
byla zřízena , a to finanční hotovosti ve výši Kč 49.200, Kč,- od  rodičů 
dětí, umístěných v mateřské škole. Dar bude využit pro rozvoj vzdělá-
vání, školství a podpory mládeže. 
• Schválila předložený plán zimní údržby místních komunikací na úze-
mí SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na období od 01. 11. 
2015 do 31. 03. 2016 v rozsahu předloženého návrhu.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena, 
o pořadí nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 

o dílo, na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava MK Fojtovská“ 
s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3., se společ-
ností STRABAG a.s. za cenu nejvýše přípustnou 1.726.305,80 Kč bez 
DPH. 
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ostrava – počet 
řešených událostí v městském obvodě Polanka nad Odrou  za období 
1.7.2015 – 30.9.2015 a počet řešených událostí ve statutárním městě 
Ostrava.
Zastupitelstvo mimo jiné:
• Vzalo na vědomí se souhlasným stanoviskem plnění příjmů a čerpání 
výdajů Statutárního města Ostravy – městského obvodu Polanka nad 
Odrou za období  leden až  září 2015.
• Schválilo Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, městského 
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2016 a Zásady pro sestavování roz-
počtového výhledu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na 
období 2017 – 2019.
• Schválilo zahájení přípravy projektu s názvem „Stavební úpravy ško-
ly č.p. 330 v Polance nad Odrou“.
• Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Proti-
povodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020.
                                                                                                                                  

-ZS-

Z jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou 
Rada městského obvodu Polanky nad Odrou projednala v období 

od 1.9.2015 do 4.11.2015 mimo jiné

Provoz úřadu 
v období vánočních svátků

Dne 23. a 31.12.2015 bude Úřad městského obvodu v Polance nad Odrou 
pro veřejnost uzavřen.  Dne 30.12.2015 bude otevřeno do 14.00 hod.
Všechny ostatní pracovní dny bude provozní doba úřadu beze změny.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem šťastné vánoční svátky. 

Kolektiv zaměstnanců ÚMOb Polanky nad Odrou

Rada základní školy 
Heleny Salichové

Rada základní školy Heleny Salichové v Polance oznamuje  občanům 
zahájení činnosti. Rodiče, žáci, pedagogičtí pracovníci i ostatní občané 
mají možnost posílat své připomínky, návrhy a podněty pro zlepšení 
výuky a správy ZŠHS na emailovou adresu rs.zshs@seznam.cz
Aktuální diskuse: Zřízení  úschovny jízdních kol pro žáky po dobu výu-
ky na ZŠHS. Budou úschovnu Vaše děti využívat? Pošlete svůj názor.

Rada školy ZŠHS

Rozsvícení vánočního stromu
Srdečně zveme všechny občany k již tradičnímu zahájení předvánoč-
ních příprav a radovánek - rozsvícení vánočního stromu před polanskou 
radnicí. Vánoční atmosféru nám 1.12.2015 v 17.00 hodin před rozsvíce-
ným stromkem navodí  vystoupení  dětí jak z mateřské školy, základní 
školy, tak i žáků základní umělecké školy. Nebude chybět naše dechová 
hudba, tradiční svařené víno, medovina, čaj, perníčky a sladkosti pro 
děti. Přijďte se spolu s námi naladit na nadcházející poslední vánoční 
měsíc roku 2015.                                                                               Z.S.                         

Dům pokojného stáří
Ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené do správy městského 
obvodu Polanky nad Odrou, jsou byty umístěné v obecních budovách 
– v hasičárně, zdravotním středisku a v Domě pokojného stáří. Někte-
ré byty byly historicky správcovské. Většinu bytů obývají dlouholetí 
nájemníci nebo jejich potomci. Specifickým bytovým domem je Dům 
pokojného stáří, rekonstruovaný v roce 2000 z bývalé správní budovy 
cihelny. Objekt byl původně budován jako Dům s pečovatelskou služ-
bou pro seniory a hendikepované spoluobčany s přítomností lékaře a 
pomocných služeb. Tento záměr se však v plném rozsahu neuskutečnil. 
To hlavní, ubytování pro naše seniory a zdravotně hendikepované, ale 
zůstalo jako podmínka pro obsazování těchto bytů. V průběhu let byly 
v nevyužitých prostorách (původně lékařských, asistenčních), provozo-
vány na základě nájemní smlouvy soukromé komerční služby. Nebyla 
však pronajata celá volná plocha a velmi sporadicky byla využívána  
i společenská místnost. Proto samospráva městského obvodu po zjiš-
tění všech možností a povolení rozhodla o vybudování dvou zcela no-
vých bytových jednotek, které by měly být realizovány v 1. pololetí 
roku 2016. Toto řešení si ostatně již dlouhodobě vyžadovala stále sílící 
poptávka po takovýchto 
bytech. Do budoucna je 
dále dána možnost roz-
šíření bytového fondu o 
byty sociálního bydlení 
dle schválené koncepce 
využití budov v Polance 
nad Odrou -  rozšířením 
DPS o přístavbu druhé-
ho křídla a přestavbou 
budovy dnešní radnice.

V.S.
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Polanka před 25 léty…

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dne 09.10.2015 se v sále Dělnického domu uskutečnilo tradiční pod-
zimní setkání jubilantů – občanů Polanky nad Odrou, kteří v tomto roce 
slaví  70.  a 75. životní jubileum. Starosta Pavel Bochnia předal jubilan-
tům osobně malý dárek a všichni přítomní se při skleničce a malém po-
hoštění pobavili a zavzpomínali se svými vrstevníky na společné zážit-
ky let minulých. Velké poděkování patří žákům ze Základní umělecké 
školy, kteří pod vedením ředitele Mgr. art. Petra Kotka letošní setkání 
obohatili svým vystoupením. Poděkování patří také Písničkářům, kteří 
jako každoročně jubilanty potěšili svým krásným vystoupením.

Petra  Mamulová

- Na začátku roku 1991 v obci žilo celkem 3 955 občanů, z toho 1 970 
mužů a 1985 žen. Mužů osmdesátníků a starších žilo v obci 43, kdežto 
žen této věkové kategorie bylo 87!!
Průměrný věk obyvatel Polanky byl 38 let. 
- Dne 2. ledna 1991 začal fungovat v naší obci Úřad městského obvo-
du. Úřad byl tehdy zastoupen starostou panem Přemyslem Kapříkem  
a úřední hodiny byly stanoveny od února na pondělí a čtvrtek.
- Městská správa kin v Ostravě uzavřela dnem 31.1. 1991 provoz míst-
ního kina v Polance. Důvodem byla vysoká prodělečnost tohoto zaří-
zení. Plenární zasedání obecního zastupitelstva posoudilo situaci, která 
by tímto aktem nastala v možnosti kulturního využití občanů. Jediné 
řešení přicházející v úvahu tenkrát bylo převzetí kina do správy obce. 
- V důsledku připravovaného zdražení jízdného místní dopravy rada 
projednala možnost opětovného zastavování osobních vlaků ve stanici 
ČSD v Polance a zastavování autobusů ČSAD na Janové.
- Podivným způsobem zakončili polanští svazáci svůj pobyt v klubov-
ní místnosti místního kina. Demontovali a odvezli nejen zařízení, ale 
dokonce i dveře, toaletní mísy, umývadlo, vodovodní baterii, prostě 
vše, kromě zdí a oken. Poněkud zvláštně se odměnili za péči bývalého 
národního výboru, který místnost vybavil a bezplatně nechal mladým 
k užívání.
- Začátkem prázdnin byla zahájena generální oprava fasády budovy Zá-
kladní školy Heleny Salichové. Přes velké počáteční potíže se podařilo 
I. etapu prací úspěšně dokončit před zahájením nového školního roku. 
Jednalo se o kompletní výměnu oken a příslušné vnitřní úpravy. Druhá 

Dne 12.9.2015 proběhla dvě „Vítání občánků “. Slavnostního obřadu 
přivítání mezi občany Polanky nad Odrou, které proběhlo pod vede-
ním pana místostarosty Jiřího Adamce, se zúčastnilo celkem devět  mi-
minek, a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Zpestřením bylo 
vystoupení dětí z mateřské školky a vystoupení žáků ze základní umě-
lecké školy. Děkujeme všem, kteří se na těchto slavnostních obřadech 
podílejí a rodičům ještě jednou blahopřejeme a všem dětem přejeme do 
jejich života pevné zdraví, štěstí a lásku v kruhu svých nejbližších.

Kateřina Rodovská

etapa  znamenala opravu vnější omítky a klempířské práce v termínu 
do konce listopadu.
- Na základě rozhodnutí zastupitelstva proběhl v obci průzkum veřejné-
ho mínění našich občanů k výstavbě dálnice D1 s tímto výsledkem: Pro 
výstavbu se vyjádřilo 545 občanů a proti výstavbě dálnice se vyjádřilo 
1 363 občanů.
- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1991 u 8 zásahů, z toho 3x u 
požáru v Polance a to na ul. Prostřední u požáru sazí v komíně, na ul. 
1.května při požáru dřevěné kůlny u rodinného domku a na ul. 1.května 
při požáru v podkroví bývalé cukrárny. 
- Starosta úřadu zahájil jednání v Ostravských plynárnách o možnosti 
plynofikace Polanky. Ta byla možná pouze za předpokladu, že zájemců 
bude více než 40% domácností. Cena plynofikace v rodinném domku 
se měla pohybovat okolo 40 tisíc korun.
- Zastupitelstvo obecního úřadu rozhodlo o zrušení školky na  
ul. 1.května (dnes Lázeňský dům) a objekt pronajala soukromé firmě.
- Před 25 léty bylo v Polance nejčastější příjmení Neuvirt-Neuwirt.  
V obci neslo toto příjmení 154 mužů a žen. Dále to bylo příjmení Gel-
nar - 67, Ulman - 66, Dluhoš - 53, Hurník - 52, Planka - 43, Kubica - 42 
a Kavala - 40. Snad je zajímavé i to, jaká byla nejoblíbenější křestní 
jména. V Polance tehdy žilo 166 Marií, 122 Josefů a stejně tak mužů 
jménem Jiří. Aniček bylo 106, Petrů jen o jednoho méně. Pak následo-
vali Janové - 97, Pavlové - 87, Jany - 82, Zdeňky - 71 a Zdeňkové - 65. 
                      

Ze zdroje Polanský zpravodaj zpracoval Stanislav Výtisk

VÍTANÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče, 
městský obvod Polanka nad Odrou Vás zve na slavnostní vítání občán-
ků, které se uskuteční  dne 12.12.2015  v obřadní síni zdejší radnice. 
Zveme všechny děti, narozené od 01.08.2015. Pokud máte zájem se 
se svým dítětem slavnostního obřadu zúčastnit, dostavte se na matriku  
úřadu v Polance nad Odrou nejpozději do 3.12.2015, a to do 11.00 hod.  
Podrobnější informace získáte na tel. čísle 599 425 103.
Se zpracováním údajů, potřebných k účasti na obřadu, musí zákonný 
zástupce vyjádřit svůj písemný souhlas.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Kateřina Rodovská

Pozvánka na vítání občánků
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Kotlíková dotace 2015 - 2016
Možná jste si všimli, že zvláště v některých obdobích roku se ovzduší v naší obci zhoršilo. Podíl na tomto stavu má smog a fakt, že se někteří naši 
spoluobčané vracejí ke starým způsobům vytápění svých domů.
To, co dýcháme my i naše děti, můžeme sami výrazně ovlivnit výměnou starých kotlů za nová ekologická topidla. Vyměňte starý kotel za nový 
ekologický, získáte dotaci a ještě ušetříte nemalé peníze za topení.
Cílem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.  
Pro příští rok připravuje Ministerstvo životního prostředí úpravu zákona o čistotě ovzduší, která umožní kontrolovat domácí zdroje na vytápění. 
Chce tak řešit nelegální pálení škodlivých materiálů, které znečišťují ovzduší. Staré, neúčinné a neekologické kotle budou značně znevýhodněny, 
a topení v takových zdrojích tepla může být i ze zákona zakázáno a pokutováno.                                                  

Dotace z OPŽP pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Chcete přejít na ekologické vytápění či instalovat zřízení pro záchyt emisí nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší? V Operačním progra-
mu Životní prostředí (OPŽP) jsou v letech 2014–2020 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 453 milionů eur z  Fondu soudržnosti. 
Cílem podpory je zlepšení kvality ovzduší, omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsob výroby 
energie a zlepšení systému sledování kvality ovzduší.

PODPOROVANÉ OBLASTI
Každá prioritní osa je členěna na oblasti podpory, tzv. specifické cíle, 
které vymezují určité typy podporovaných projekt. Pro prioritní osu 2 
jsou stanoveny tyto cíle:
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expo-
zici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.2 Snížit emise stacionárních zdroj podílejících se na expozici obyva-
telstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 
ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské sub-
jekty, zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, 
veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení. Úplný výčet 
subjektů, podmínky pro podání žádosti o dotaci a podrobnější infor-
mace si prostudujte v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory  
v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. 

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI
Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené 
pro daný specifický cíl. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispo-
zici na www.opzp.cz v sekci Výzvy.
VÝŠE PODPORY
Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobi-
lých výdajů projektu. V případě výměny lokálního zdroje tepla v objek-
tech nenapojených na soustavu zásobování teplou vodou bude dotace 
poskytována maximálně do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. Statutármí město Ostrava navíc poskytne 10% z pořizovací 
ceny kotle a nákladů spojených s jeho výměnou ze svého rozpočtu.
JAK POSTUPOVAT
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 
pro období 2014-2020, která jsou k dispozici na webových stránkách 
www.opzp.cz. 

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY: 800 260 500

Zimní údržba  2015 – 2016
  Zimní údržba místních komunikací v městském obvodu Polanka nad 
Odrou se organizačně provádí podle schváleného plánu zimní údržby, 
který legislativně vychází z těchto podkladů: zákon č.13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se pro-
vádí zákon o pozemních komunikacích. Plán zimní údržby je sestaven 
na řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní 
obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti. V souladu s výše citova-
nou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle sta-
noveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce komu-
nikace podle připraveného plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň 
zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhů-
tách. Pro termínové zpřesnění účinnosti plánu zimní údržby je legis-
lativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo 
toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbyteč-
ných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
  Z důvodu pružného provádění zimní údržby je území městského ob-
vodu Polanka nad Odrou rozděleno do tří úseků a smluvně zajištěno 
následujícími firmami. Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou bude 
provádět údržbu lokality Dolní Polanka, Osada Míru a Fojtovská, spo-
lečnost Ulmann s.r.o. zajišťuje údržbu lokality Horní Polanka, U Cihel-
ny, Zámecká a firma Spáčil s.r.o. má na starosti osadu Janová a Přemy-
šov. Zimní údržba chodníků a ostatních veřejných prostranství spadá 
do povinnosti zaměstnanců místní údržby. Celková délka sítě udržo-
vaných pozemních komunikací činí 52 km z toho délka udržovaných 

chodníků 11 km, plocha udržovaných parkovišť 5000 m2.  Největším 
úskalím při provádění zimní údržby, se stávají vozidla odstavena na 
místních komunikacích. Z tohoto důvodu apelujeme na všechny řidiče, 
aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určeným.

Za provádění zimní údržby zodpovídá Roman Mihula – úsek hospodář-
ské správy a veřejných zakázek tel. 599 425 112, mobil 725 528 511  

                                                                                               (RM)
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Dvakrát v Polance se vzácnými hosty 
Tou první návštěvou byli manželé Sladkowští ze Zlína, kteří k nám do 
Ostravy – Polanky přijeli 8. října s filmovým dokumentem „Zachraňte 
Edwardse“, pojednávajícím o problematickém období, kdy jejich ra-
dostné očekávání vytouženého potomka zkalila informace, že dítěti 
byl diagnostikován Edwardsův syndrom.  Nejprve jsme zhlédli příběh, 
který autenticky popisuje všechny citlivé a složité chvíle, jimiž si Slad-
kowští tehdy prošli. Samo o sobě by to stačilo k hlubokému vnitřní-
mu zamyšlení; asi nejsou výjimkou ani přímo při projekci slzy dojetí  
a úžasu nad statečností těchto lidí, kteří považují za normální dát svému 
dítěti život = lásku, péči a čas, byť odborná veřejnost nabízí jiné řešení 
a blízké okolí také varuje před obtížemi tohoto rozhodnutí. 
     Přítomnost jejich rodiny, která se mezitím rozrostla o dvě zdravé 
dcery (přítomna byla starší z nich, Amálka), dodala celému večeru ještě 
hlubší dimenzi. Nedovolujeme si tady rozpitvávat celou věc ze zdra-
votnického, etického, sociálního či celospolečenského hlediska. Když 
řekne v hlubokém pohnutí dlouholetý kronikář obce, pán v důstojném 
věku, že už v životě zažil a četl mnohé, ale zde jde o zcela ojedinělý 
příběh, který ještě nepoznal, hovoří to za všechno. Děkujeme Slad-
kowským i za to, že nás nechali nahlédnout do svého soukromí. Řídí se 
postojem, který by se dal stručně vyjádřit: Proč bychom měli našemu 
dítěti dávat méně lásky jen proto, že je nemocné? Jejich „ano“ životu je 
nesmírně cenné, zvláště v této době a svědčí to i o jejich zakotvenosti 
ve víře. 
     Poděkování patří také panu Adamcovi, který jako majitel Kina Re-
trostar umožnil promítání a následnou besedu v zajímavém prostředí, 

Slezská diakonie hledá dobrovolníky - studenty, pracující, lidi v inva-
lidním, starobním důchodu, aktuálně nezaměstnané …, kteří chtějí po-
máhat potřebným lidem. 
Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé. Jejich nevšed-
nost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat část svého času a energie 
tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. 
Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme ve střediscích Slezské diako-
nie ARCHA Ostrava, DUHOVÝ DŮM Ostrava a SILOE Ostrava. Dob-
rovolníci se tak stávají přáteli seniorů, kterým pomáhají a naslouchají, 
společníky lidí s postižením, jsou oporou klientů při výjimečných chví-
lích i každodenních běžných činnostech.
Staňte se součásti našeho profesionálního týmu. V rámci dobrovolnic-
tví vám můžeme proplácet jízdné, nabídnout supervizní podporu, pojiš-
tění a to zdarma. Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat dobrou 
věc a zároveň získávat spoustu věcí pro sebe. Jen dobrý pocit z dobře 
vykonané práce a z nových přátelství je k nezaplacení.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

projekce se uskutečnila v kvalitním obraze i zvuku. Za spolupořadatel-
ství děkujeme místní skupině Českého červeného kříže.
    O týden později, 15. října, jsme přivítali v malém sále U Friedlů 
přímo biskupa brněnské diecéze, Juraje Jordána Dovalu. Celé to vznik-
lo nečekaně a spontánně: Před nějakým časem sledovali někteří naši 
věřící pořad České televize „Uchem jehly“, kde byl hostem Zbigniewa 
Czendlika právě on. Při následné debatě se objevil nápad prostě jej po-
zvat k nám a seznámit se blíže s ním i jeho publikační a kulturní činnos-
tí.  Slovo dalo slovo, našli jsme vhodný termín a vzniklo tak setkání, na 
které budeme vzpomínat jen v dobrém. Autorské čtení zejména z knihy 
„Pankáč v kostele“ i písně s kytarovým doprovodem se nesly v duchu 
moudré laskavosti – laskavé moudrosti, u některých se posluchači více 
pobavili, u jiných zase zamysleli nad tím, co život přinesl a přináší. 
Bezprostřednost a otevřenost milého hosta dodaly podvečeru ryze přá-
telský ráz. Potěšil přítomné i tím, že do svého repertoáru připojil pí-
seň od ostravského básníka a barda Jarka Nohavici, při které jsme mu 
ochotně „pomohli“ se zpěvem. Neformálně jsme pohovořili o zdraví, 
léčivých bylinkách, a duchovním životě.
     Závěrem snad lze jen dodat, že obě setkání byla velmi obohacující, 
skromnost, neokázalost a duchovní rozměr našich vzácných hostů pak 
velmi inspirující. Je dobré, že se dokážeme domluvit, sejít a vzájemně 
povzbudit. V podzimním čase, vyznačujícím se ochlazením, sychravos-
tí a mrholením, nás to hřálo a těšilo dvojnásob.

Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské

Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Ostrava
Mgr. Petra Šuláková - koordinátor dobrovolníků
tel.: +420 731 130 175, e-mail: dobrovolnictvi@slezskadiakonie.cz
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Osadní výbor Janová a Přemyšov – informuje…
Ohlédnutí za letošním Průvodem broučků.
Účastníci loňského průvodu určitě potvrdí, že se hezké zážitky někdy 
vracejí a splývají s těmi současnými. Vytvářejí nesmazatelnou stopu 
vzpomínek na příjemné životní okamžiky a my si je pak natrvalo ucho-
váváme ve svých myslích.
Letos se na romantickou vycházku vydala v doprovodu rodičů, pořa-
datelů a městských strážníků čtyřicítka dětí, včetně několika mrňousků 
v kočárcích. Počasí nemohlo být vydařenější. Snášející se noc zahalila 
průvod pláštěm tmy, kterou probleskovala mihotavá světýlka lucerni-
ček a lampionů. Dosud chybějící veřejné osvětlení tentokrát nikdo ne-
postrádal. Téměř hodinová procházka vedla stejnými ulicemi jako loni 
avšak opačným směrem. Došli všichni a bez problémů. V cíli cesty ve 
Společenském domě čekala malé poutníky zasloužená odměna. Chutná 
svačinka přišla vhod nejen dětem ale i dospělým. Pro ty byl otevřen, 
jak je zde dobrým zvykem, bufet s nabídkou občerstvení. Rodiče měli 
rovněž možnost prvního seznámení s architektonickým návrhem multi-
funkčního prostoru, který by měl v budoucnu sloužit jako dětské hřiště 
a prostor pro setkávání a volnočasové aktivity mládeže a dospělých. 
Toto nanejvýš potřebné občanské vybavení v osadách chybí. Přípra-
va a prosazení výstavby tohoto zařízení jsou jednou z priorit činnosti 
Osadního výboru.
S nadcházejícím večerem, kdy se Společenský dům začínal pomalu vy-
prazdňovat, si mohli pořadatelé oddechnout. Spokojenost dětí a účast 
rodičů, kteří našli čas a umožnili svým nejmenším zážitek z romantické 
podvečerní procházky, je odměnou i závazkem zároveň.

-n-

Společenský dům patřil starším a pokročilým.
Letošní setkání rodáků a starousedlíků Janové a Přemyšova bylo jiné 
než ta předchozí. V místním hostinci, přestavbou změněném k nepo-
znání, se už bohužel nenajde místo k setkání většího počtu návštěvníků. 
Jedinou možností jak uchovat tradici setkávání rodáků bylo jeho pře-
místění do prostor Společenského domu. Změna místa konání, jak se 
ukázalo, nezůstala jen vynucenou znouzecností.
Vkusný, čistý interiér a stoly plné občerstvení působily na příchozí prv-
ním dojmem. Mnozí z dnešních důchodců se vraceli do míst, kde se  
v době svého mládí spolupodíleli na tehdejším společenském životě 
osady. Nyní přicházeli do budovy, kterou v nedávné době zvelebila 
dnešní mladá generace Janové také pro ně. Příchozí zaplnili nevelký 
sálek do posledního místa a nebylo snad nikoho, kdo by se dobře ne-
bavil. Bylo o čem hovořit. Známé tváře, společné vzpomínky a radost  
z příjemně prožitého večera byly kořením vydařeného setkání. K dobré 
pohodě jednoznačně přispěly i stoly plné občerstvení. Za ně se sluší 
poděkovat manželům Hellerovým a panu Michalčíkovi. Dík patří i ob-
sluze výčepu, jehož se ujaly příslušnice mladší generace. Rovněž nut-
ný úklid po vydařeném večeru provedli opět naši mladí. Organizační 
zajištění, včetně dovybavení nezbytného inventáře, leželo na bedrech 
předsedkyně Osadního výboru paní Martině, která toho v poslední době 
musí stihnout opravdu hodně.
Společenský dům se po letech klidu stává stále více mezigeneračním 
tmelem naší komunity. Smích a štěbetání dětí dnes už neodmyslitelně 
patří do jeho pohostinných prostor. Letošní setkání rodáků a staroused-
líků ukázalo, že je otevřen všem generacím bez rozdílu věku. Ti, kdo se 
letos zúčastnili, tato slova určitě potvrdí.



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 7

Základní škola Heleny Salichové 
Polanecká základní škola opět udělala několik kroků ke zlepšení vzdě-
lanosti svých žáků, ale i pedagogů. Získali jsme dotaci na jazykové 
vzdělávání.  Na 14-ti denní jazykový kurz na Maltě tak mohla v měsíci 
říjnu odjet jedna paní učitelka. Další pobyt v rámci projektu uskuteční-
me pro 10 žáků a 2 pedagogy ve Velké Británii od 23. listopadu 2015.
Dokončen byl projekt „Modernizace základní školy“, který nám umož-
nil vybavit dvě třídy novým nábytkem, 32 tablety, diaprojektory, ozvu-
čením a byla provedena i rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů. 
Zúčastnili jsme se také soutěže v rámci projektu „Technické dovednos-
ti žáků ostravských škol“, který organizovala ZŠ Volgogradská. Úspě-
chem bylo 4. místo našeho žáka Štěpána Hona z 9.A třídy. Komise 
sestavená z mistrů odborné výchovy a zástupců firem hodnotila kvalitu 
provedení výrobků zúčastněných soutěžících. Z komponentů nerezový 
plech, nýty a dřevěné špalíčky měli vyrobit stěrku (špachtli). Zásluhu 
na úspěchu má i pan učitel Mgr. Patrik Molitor, který se věnuje žákům  

v pracovních činnostech. Postupně budujeme i zázemí moderní žákov-
ské dílny.
Spolu se ZŠ Volgogradská, ZŠ Mitušova a ZŠ A.Kučery jsme se zú-
častnili minimaratonu v Košicích, který byl součástí 92.ročníku Mezi-
národního maratonu míru. Žáci všech čtyř škol poznali světovou ma-
ratonskou špičku a mohli získat i podpisy při autogramiádě. Součástí 
této akce byla exkurze do útrob přehrady Bukovec, která je zdrojem 
pitné vody pro Košice. Zastávka v Jasné pod Chopkom byla určena k 
turistické procházce za velmi pěkného slunečného počasí.
V pátek 13.listopadu se uskutečnil šachový turnaj o přeborníka školy, na 
který se přihlásilo 39 žáků. V turnaji zvítězil Štěpán Hon z 9.A, druhý 
byl Petr Badura z 6.A, a třetí místo vybojoval Matěj Vojkůvka z 8.A.
Širokou veřejnost bych rád pozval na autorské čtení nad knihou „Paz-
derna“ od spisovatele  Štěpána Neuwirtha, které v naší škole proběhne 
18.prosince v 17.hodin. A konečně 15.ledna 2016 organizujeme v areá-
lu školy již tradiční ples, na který jste rovněž všichni zváni.

RNDr. Josef Teper, ředitel školy 

„Dobrou chuť…“
Žáci spolu s učiteli mají za sebou první čtvrtinu dalšího školního roku. 
Nová práce, nové zážitky jsou ještě před námi.
K dobrému fungování školy patří i stravování žáků a pedagogů ve škol-
ní jídelně. Vždyť obědy jsou nedílnou součástí dne k nabrání energie ve 
správném stravovacím režimu. O chutně a zajímavě sestavený jídelní-
ček se stará vedoucí paní Karin Krůlová a kuchařky v čele s paní Jaro-
slavou Stieberovou. Přehled jídel na týden s uvedením alergenů mohou 
rodiče dětí kontrolovat i na internetových stránkách školy. Děti se naučí 
v jídelně správné skladbě jídelníčku, mají k dispozici několik druhů 
nápojů, ovoce, zeleninové saláty. Naučí se i správně stolovat, zbyteč-
ně nehlučet, zdravit při vstupu do jídelny a zvládnout v co největším 
klidu i nepříjemné šoupání židlemi. Učitelé ze ZŠ, ZUŠ i pracovníci 
ÚMOb či důchodci mají možnost pravidelného stravování a ochutnají 
i některé nezvyklé experimenty a novinky v jídelníčku. Všichni jsou 
velmi spokojeni.
Dík patří pracovnicím jídelny, že se o naše žaludky tak dobře starají!! 
Všem, kteří školní jídelnu při ZŠ H. Salichové pravidelně navštěvují, 
přejeme „Dobrou chuť“.

Jitka Malíková - ZUŠ

Předvánoční čas se v ZUŠ nese v duchu příprav na závěr kalendářního 
roku. Ten je neodmyslitelně spojen s blížícími se vánočními svátky ale 
také se shonem a uspěchanou atmosférou. Přáli bychom si, abyste se 
na chvíli zastavili a zpomalili to hektické tempo. Proto pro vás připra-
vujeme, tak jako každý rok, adventní koncerty žáků a učitelů, na které 
vás tímto za celý pedagogický sbor srdečně zvu. Koncert učitelů se 
bude konat v pondělí 14. prosince v 18 hodin v Husově sboru v Polan-
ce. Tento koncert bude zpestřen vystoupením pěveckého sboru našich 
žáků a pěveckého sboru Cantate Domino z Komárova pod vedením 
paní učitelky Venduly Foltýnové. Žákovský koncert pak bude ve středu 
16. prosince v 16:30 v koncertním sále ZUŠ a uslyšíte skladby sólové  
i komorní. Dále připravujeme řadu třídních žákovských koncertů, o kte-
rých pravidelně informujeme. A v neposlední řadě je třeba zmínit také 
účinkování pěveckého sboru našich žáků (pod vedením paní učitelky 
Venduly Foltýnové) na vánočním koncertě Petra Bendeho v Domě kul-
tury města Ostravy, který se koná v úterý 1. prosince v 19 hodin. 
Těším se, že se na některém z našich koncertů setkáme a současně Vám 
za všechny zaměstnance ZUŠ přeji krásné a požehnané Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce.

Mgr.art. Petr Kotek -  ředitel ZUŠ

ZUŠ H. SalichovéProsinec - poslední měsíc v roce,
těšíme se na Vánoce,
na cukroví od maminky -
a pak zazní cinky linky,
slyšíme hlas zvonečku,
pospícháme k stromečku.

Krásný adventní čas, klidné Vánoce 
a hodně štěstí v novém roce

přejí děti a zaměstnanci 
mateřské školy v Polance nad Odrou
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Děti z mateřské školky navštívily Polanecké hasiče
Stalo se již tradicí, že po prázdninách navštíví předškolní děti z mateřské školky místní hasičskou zbrojnici. Tato návštěva se uskutečnila po domlu-
vě s ředitelkou mateřské školky paní Pavlou Nevímovou a členy Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou, panem Ladislavem Nedělou, 
Milanem Cindlerem a Romanem Hamšíkem dne 19.10 2015. Cílem bylo přiblížit dětem činnost hasičského sboru zde v Polance nad Odrou.
K mateřské školce přijelo nové cisternové vozidlo Tatra 815, které polaneckým hasičům slouží od začátku letošního roku. Děti samozřejmě nejvíce 
baví, když si mohou něco vyzkoušet. A tak si po krátké přednášce novou Tatru prohlédly z venku i zevnitř, aby zjistily, čím vším je vozidlo vyba-
veno a co vše Polanští hasiči potřebují a využívají. Samy si mohly osahat a vyzkoušet například napojení hadice na vozidlo.
Jiným vozidlem, DA-12 Avia se potom svezly do hasičské zbrojnice, kde pokračovalo povídání o tom, co práce hasičů obnáší. I zde měly děti 
možnost si vyzkoušet některé hasičské dovednosti jako je spojování hadic a napojovaní proudnice a seznámit se s vybavením garáže i hasičským 
šatníkem
Nakonec si malí návštěvníci prohlédli sál hasičské zbrojnice, kde pro ně bylo nachystáno sladké pohoštění a omalovánky s hasičskou tématikou. 
Padlo ještě pár otázek a v samotném závěru děti kromě poděkování za návštěvu slíbily, že hasičům nakreslí obrázky s hasičskou tématikou.

Roman Hamšík, SDH Polanka nad Odrou

Školka využila grant
V letošním roce jsme dostali grant z Magistrátu města Ostravy - 
20.000,-Kč.
Projekt s názvem „Jen si všichni všimněte, co je krásy na světě“ je za-
měřen na prohlubování smyslového vnímání a bližšího poznávání živé 
i neživé přírody. Zakoupení pomůcek nám pomohlo rozšířit vybavení 
pro netradiční práci s různými materiály / zkoumání a pozorování po-
mocí mikroskopů a lup, experimenty a pokusy v oblasti živé a neživé 
přírody/. V rámci tohoto projektu jsme také vybudovali pocitové chod-
níky na školní zahradě.
Počasí nám v září i říjnu přálo, takže jsme se s dětmi mohli dát do práce. 
Do této činnosti jsme chtěli zapojit také rodiče, ale bohužel se z počtu 
140 zúčastnili jen dva, kterým touto cestou moc děkujeme.
Chodníky budeme moci využívat v období od jara do podzimu.

Pavla Nevímová – ředitelka MŠ
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Skauti na Svojsíkově závodě
Na konci září družina Lam reprezentovala Polanku a Moravskoslez-
ský kraj v celostátním kole Svojsíkova závodu.  Ten se koná jednou 
za dva roky a naposledy, tedy v roce 2013, kdy jsme také postoupi-
li do celostátního kola, jsme obsadili 9. místo. Letos závod probíhal  
v okolí Příbora. Bylo nutné mít znalosti jak skautské, tak i obecné 
(např. zdravověda nebo orientace v přírodě). Součástí byl také modul 
„Přežití“, kdy družina musela po jednu noc přespat pouze s omezeným 
vybavením. Nakonec jsme po velké snaze skončili na krásném 7. místě  
v konkurenci 14 krajů.
Letošní skautský rok se pak nese ve znamení světových katastrof.  
V září jsme proto na Šostýně u Kopřivnice překonali chemické zamoře-
ní a v listopadu jsme se vydali do Vsetínských vrchů bojovat se zákeř-
nou španělskou chřipkou.
AKCE PRO VEŘEJNOST V PROSINCI
Hned ve čtvrtek 10. prosince odpoledne se můžete těšit na den des-
kových her, který pořádáme ve spolupráci s polanskou knihovnou  
v jejích prostorách. Zvány jsou jak děti všech věkových kategorií, tak 
i dospělí.
Večer 23. prosince budeme opět roznášet betlémské světlo. Pokud 
chcete mít jistotu, že zavítáme i k vám domů, zavčas nás kontaktujte. 
Podrobnosti najdete na webu nebo vývěsce u obchodního střediska.
V průběhu celého roku přijímáme stále nové členy. Veškeré informace 
jsou na webových stránkách www.skautpolanka.cz.   

Za skauty Vojtěch Fešar

KNIHOVNA INFORMUJE
Bezpečný surfař
Od září probíhal v  Polance projekt Bezpečný surfař, který byl určen 
pro děti od 9 do 12 let. Cílem projektu bylo prohloubení informací na 
téma kyberšikana, kybergrooming a nástrahy, které na nás číhají na 
internetu. Celkem byly tři besedy a závěrem dostaly děti certifikáty  
a drobnosti.
Knihovna dále připravuje:
Broučci a Mikuláš s čertem - setkání rodičů na mateřské dovolené a je-
jich dětí s Mikulášem a čertem. Toto setkání je třeba domluvit v knihov-
ně. Čtvrtek: 3.12. od 10.00 - 11.00 hodin.
Broučci – setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí
Čtvrtek: 10.12., 17.12., od 10.00 - 11.00 hodin.
Vánoční zvyky a tradice - vánoční soutěž pro děti 1.12. - 31.12. 2015
Čas Vánoc - výtvarná dílna pro děti - 17.12. 2015

Provozní doba 
Pondělí  13.00 - 18.00
Úterý  08.00 - 12.00  12.30 - 15.00
Čtvrtek   13.00 - 18.00
Telefon:  599 522 454
web: www.kmo.cz, e-mail: polanka@kmo.cz

Bc. Karla Zábojová
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Aktuality z házené
V polovině házenkářského podzimu 2015 se týmy Polanky většinou 
nacházejí na horních příčkách tabulek, což dává šanci na jaře 2016 za-
sáhnout do boje o jednotlivé mistry daných soutěží.
Muži se po sedmi odehraných kolech drží na 5. místě se ztrátou dvou 
bodů na první tým tabulky MHK Karviná. Ukazuje se, že 2. liga mužů 
je v letošním ročníku velice vyrovnaná a rozhodující bude každý bod. 
Nejlepšími střelci domácího týmu jsou Ondřej Meca s 42 brankami a 
Radek Bajgar, který má na kontě o dvě branky méně.
Starší dorostenci jsou ve 2. lize po odehraném 6. kole podzimní části 
umístěni na 4. příčce se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Rožnov p. R. 
Nejlepšími střelci jsou Daniel Korčák s 42 brankami a Jan Odehnal s 
39 zásahy.
Naši mladší dorostenci okupují 5. pozici tabulky 2. ligy. Ztráta je již 
5. bodů na vedoucí KH Ivančice. Ale věřme, že se chlapci poperou o 
umístění alespoň do třetího místa. Nejlepšími střelci jsou Denis Harabiš 
a René Galdia s 29 brankami.
Tým starších žáků Polanky se po odehrání všech podzimních kol na-
chází na předposledním místě. Pátým nejlepším střelcem celé soutěže 
je domácí Adam Gelnar se 40 brankami, což je velice dobrý příslib do 
budoucna.
Mladší žáci s celkovým ziskem deseti bodů ztrácí čtyři body na první 
tým tabulky Klimkovice, které však v domácím prostředí porazili o tři 
branky 28:25. Po podzimní části obsadili 5. místo v tabulce Moravsko-
slezské ligy. Nejlepším střelcem domácích se stal s 27 brankami Vít 
Florek. Doufejme, že se naše mladé naděje dotáhnou minimálně na třetí 
místo a získají zasloužený pohár a medaile.

Naše nejmladší kategorie minižáků sehrává svou soutěž formou turnajů 
v miniházené a trenérům ve složení Kavala, Friedel, Korčák, Drobcová 
a Pavlík dělá jen radost.
V pátek 4. 12. se bude konat již tradiční Mikulášská zábava, která se 
uskuteční v sále Dělnického domu od 20:00. K tanci i poslechu zahraje 
skupina HEC. 
Prosinec přinese ještě jednu porci mistrovských utkání ve sportovní 
hale, na která Vás srdečně zveme.
13.12. - 12:45 Ml. dorost Polanka SK Žeravice
13.12. - 14:30 St. dorost Polanka SK Žeravice
13.2. - 16:30 Muži Polanka Zubří B
17.2. - 09:30 Muži Polanka Lesana Zubří
31.1. 2016 - 8:00 - 16:00 Přípravný turnaj dorost

Po 17. prosinci bude následovat období klidu, odpočinku, cukroví  
a jiných aktivit, které zapříčiňují lehkou obezitu našich hráčů a trenérů. 
Tyto „prázdniny“ potrvají do 7. 1. 2015, poté se mužstva odeberou na 
zimní soustředění na Ostravici, kde započne příprava na jarní část se-
zóny. První domácí utkání na jaře 2016 sehrajeme v neděli 21. 2. 2016. 
V pátek 26. 2. 2016 chystáme již tradiční házenkářský ples „Pochování 
basy“, o kterém budete včas informováni. Veškeré informace o dění  
v klubu můžete sledovat na internetových stránkách www.hazena-po-
lanka.cz nebo na webu českého svazu házené www.chf.cz.
Závěrem přejeme všem fanouškům, rodičům a sponzorům veselé  
Vánoce a také vše nejlepší do nového roku 2016.  

Házenkáři

Střípky z fotbalového dění
Do letošního ročníku fotbalových soutěží jsme naskočili s velikým na-
sazením, očekáváním a plány. První pozitivní změnou bylo založení 
týmu „Veteránů“, který vznikl z nadšení bývalých fotbalistů a spon-
zorů FKSK Polanky ve věku nad 40 let. S dosavadní jedinou prohrou 
směřuje tento tým dík svým dovednostem a neutuchajícímu zápalu  
k účasti na pražském finále. Dalším potěšujícím jevem je neustálý ná-
růst počtu dětí, které se u nás daří fotbalově rozvíjet. S tím souvisí  
i první úspěchy na „přestupovém trhu“. O naše mladé naděje je velký 
zájem v MFK Vítkovice a Baníku Ostrava (Matouš Valík, Filip Hurník, 
Roman Barč, Tomáš Michalík, Petr Lukeš) stranou nestojí ani SŠK Bí-
lovec (Matyáš Nikl, Ivo Šajer, Filip Mitura). K dobrým zprávám patří 
také umístění týmu dorostu, který se zabydlel na 1. místě a nechává nás 
tak v napětí, zda postoupí o soutěž výše. Za zmínku stojí nejen tento 
skvělý sportovní výsledek, ale zároveň i celková spolupráce v této ka-
tegorii. Jak vedoucí, tak hráči věnují spoustu času přípravám turnajů 
mladších kategorií a někteří z hráčů jsou již v pozici asistenta trenéra u 
přípravek a mladších žáků. Věříme, že si tím budují hlubší vztah nejen 
k našemu fotbalovému oddílu, ale i k Polance jako obci, a doufáme 
v dlouholetou spolupráci. V B-týmu mužů se v souladu s původním 
záměrem postupně vyhrávají a fotbalově dospívají starší dorostenci, 
což by jim mělo usnadnit přechod do náročnějších soutěží v dospělých 
kategoriích. Určitým zklamáním jsou výsledky A-mužstva. Zde jsme 
zatím bohužel očekávání nenaplnili a s nejmladším kádrem a nejnižším 
rozpočtem v celém krajském přeboru okupujeme spodní část tabulky. 
Na druhou stranu beznaději nepropadáme, jelikož urputnost a odhod-
lanost je naší výsostnou vlastností. I přes momentální umístění jsme 
však velmi rádi za návštěvnost a atmosféru na domácích zápasech, 
která je u zápasů A i B týmu přívětivá a motivující. Snad Vás budeme  
v následujících kolech těšit krásnými akcemi, dobrými výkony a baló-
ny umístěnými v brance soupeřů. 
Popularitu v kraji se dá ale získat také jinak, než vítěznými zápasy.  
O FKSK Polanka se v poslední době velmi hodně mluví, a to díky na-
šemu poli, bývalému hřišti. I přes veškerou snahu je hřiště po 33 letech 
užívání v naprosto dezolátním stavu. Tento stav nastal kombinací dvou 
faktorů: nedostatkem financí na pravidelnou letní údržbu, která činí cca 
100 000,-Kč, a vytížením hřiště. Vzhledem k velkému počtu našich 

mužstev je hřiště přetíženo množstvím tréninků a soutěžních zápasů. 
Vedle toho se zde koná i řada turnajů a areál je příležitostně využí-
ván také dalšími složkami obce. Výše uvedená sarkastická poznámka 
o poli však neznamená, že bychom byli s tímto stavem spokojeni, ba 
právě naopak. Ve spolupráci s obcí jsme již dořešili zavlažování hřiště 
ze studen, což nám v letních měsících umožní dopřát trávníku potřebné 
množství vody. V rámci možnosti získání dotace společně s vedením 
obce a školy plánujeme změnu povrchu na škvárovém hřišti, čímž by-
chom trávě dopřáli díky přesunu tréninkových jednotek více prostoru 
na regeneraci. Velkou výzvou je získání prostředků od sponzorů, aby-
chom byli schopni zaplatit alespoň částečnou letní regeneraci. Dle od-
borného odhadu bychom se totiž při úplné rekonstrukci travnaté plochy 
dostali na částku cca 800 000,-Kč, což je i přes veškeré úsilí bohužel 
naprosto nereálné.
Děkujeme všem našim spolupracovníkům a příznivcům za podporu  
a do nového roku přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Bc. Radovan Řehulka, předseda klubu



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 11

Polaneckému volejbalu se daří
Nová sezóna se zdárně rozběhla. Všechny soutěže letošního ročníku mají odehranou přibližně polovinu zápasů podzimní části a muži „A“ jsou 
momentálně ve 2. lize třetí, ženy  „A“ jsou v krajském přeboru po 8 zápasech na výborném druhém místě. Ženy „ B“ po úspěšné minulé sezóně 
zatím po 7 zápasech drží páté místo, a  muži „B“ i s malou týmovou základnou bojují a udržují si po 6-ti zápasech desáté místo. 
Starší žačky, pod vedením nových mladých trenérek, hrají krajský přebor žactva. Soutěž se hraje turnajovým způsobem, v prvním turnaji skončily 
na 13. místě z 27 týmů, což trenérky považují za překvapivý úspěch. Mladší žačky teprve na svůj úvodní zápas čekají. Turnaj odehrají 22. listopadu 
a bude to jejich první zápas v klasickém volejbale, jelikož doposud hrály jen minivolejbal.  V neposlední řadě musíme zmínit také náš nejmladší 
tým a tím je přípravka, kterou máme prvním rokem a v níž se nejmladší hráčky seznamuji s volejbalem formou her a individuálního přístupu. Všem 
týmům přejeme co nejlepší umístění v soutěžích. 
Rovněž bychom rádi veškeré  příznivce volejbalu pozvali na tradiční prosincové turnaje. Prvním z nich je  7. ročník Mikulášského turnaje žaček, 
který se uskuteční dne 5.12.2015 ve Sportovní hale od 14 hodin. V dopoledních hodinách mu ještě budou předcházet mistrovská utkání 2. ligy 
mužů „A“ a krajského přeboru  žen „A“.
Zakončením podzimní sezóny a kalendářního roku  bude celodenní  Vánoční turnaj všech bývalých i současných volejbalistů, který se uskuteční 
19.12.2015 rovněž ve Sportovní hale.
Známý je už také termín volejbalového plesu, který se bude konat 30.1.2016 ve 20.00 hod, v sále Dělnického domu. Doufáme, že se opět přijdete 
skvěle pobavit a podpořit polanecký volejbal.

Z.Siročáková

  kontaktní osoba
8.1. Pá OBECNÍ PLES POLANKA p. Rodovská 599 425 103
16.1. So MAŠKARNÍ PLES ŠKOLKA p. Nevímová 731 565 899
22.1. Pá PLES HC POLANKA p. Tomášek 736 652 292
23.1. So PIONÝRSKÝ PLES - SVINOV  p. Planka 602 580 746
29.1. Pá SOUSEDSKÝ PLES   p. Šlachta 736 531 728
30.1. So PLES SPORTOVCŮ p. Siročáková 724 433 512
5.2. Pá V.I.P. PLES p. Božoň 777 904 138
6.2. So MYSLIVECKÝ PLES p. Foltýn 605 216 715
13.2. So MAŠKARNÍ PLES - SVINOV p. Kotala 602 726 126
20.2. So PLES FK SK POLANKA  p. Řehulka 777 073 393
26.2. Pá POCHOVÁNÍ BASY p. Mohyla 604 897 722
4.3. Pá VI. VINAŘSKÝ PLES p. Starečková 732 777 911
  

Plesová sezona 2016 
v Dělnickém domě
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Bohumín - Suchdol nad Odrou / Mošnov, Ostrava Airport -  JŘ 2015 / 16
2  Mosty u J. - Karviná - Ostrava, Bohumín - Ostrava - Jeseník n.O., Bohumín - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport   ODIS Bohumín - Jeseník nad Odrou
KCOD Ostrava       vlak

ze stanice      
Bohumín  3,37  4,43 5,20  6,08 6,20  10,29 12,43

Ostrava hl.n.   3,43  4,49 5,26  6,14 6,26  10,35 12,49
Ostrava hl.n.  3,44  4,51 5,30  6,15 6,27 7,27 8,27 9,30 10,27  10,36 11,30 12,51

Ostrava-Mar. Hory   3,47   4,54 5,33  6,18  6,30  7,30  8,30  9,33  10,30    11,33  12,54
Ostrava-Svinov   3,51  4,58 5,37  6,22 6,34 7,34 8,34 9,37 10,34  10,43 11,37 12,58
Ostrava-Svinov  3,53  5,03  5,41  6,30 6,45 7,45 9,41   10,44 11,41 13,05

Polanka nad Odrou   3,57   5,07 5,45  6,34  6,49  7,49  9,45  10,48  11,45  13,09
Jistebník  4,00  5,11 5,49  6,38 6,52 7,52 9,49  10,51 11,49 13,12

Studénka   4,06  5,17 5,54  6,44 6,58 7,58 9,54  10,57 11,54 13,18
Studénka  4,07 4,14  5,20 5,55  6,45 7,04 8,04 9,55   10,58 11,55 13,22

Sedlnice   4,13    5,26    7,10    11,04   13,28
Mošnov, Ostr. Air.   4,16   5,29   7,13    11,07  13,31

Hladké Životice 4,19 5,59  6,49   8,08  9,59  11,59
Suchdol n.O.  4,24 6,03  6,54  8,13 10,03 12,03

do stanice  
KCOD Ostrava       vlak

ze stanice   
Bohumín 14,20   20,48

Ostrava hl.n.  14,26 20,54
Ostrava hl.n. 13,30 14,27 14,50 15,30 16,27 16,50 17,30 18,27 19,30 20,56

Ostrava-Mar. Hory  13,33 14,30  14,53  15,33  16,30  16,53  17,33  18,30  19,33  20,59
Ostrava-Svinov  13,37 14,34 14,57 15,37 16,34 16,57 17,37 18,34 19,37 21,03
Ostrava-Svinov 13,41 14,44 14,59 15,41 16,45 16,59 17,41 18,37 19,41 21,05 22,49   23,01

Polanka nad Odrou  13,45 14,48  15,03  15,45  16,49  17,03  17,45  18,41  19,45  21,09  22,54   23,05
Jistebník 13,49 14,52 15,06 15,49 16,52 17,06 17,48 18,49 19,49 21,12 22,59  23,08

Studénka  13,54 14,58 15,12 15,54 16,58 17,12 17,54 18,54 19,54 21,18 23,06  23,14
Studénka 15,04 15,17 15,57 17,04 17,17 18,55 21,22 23,07   23,16

Sedlnice   15,23    17,23   21,28    23,22
Mošnov, Ostr. Air.   15,26   17,26  21,31   23,25

Hladké Životice  15,08 16,01 17,10  18,59  23,13
Suchdol n.O.  15,12 16,06 17,16 19,03 23,19

do stanice  

 Suchdol nad Odrou / Mošnov, Ostrava Airport - Bohumín -  JŘ 2015 / 16 
2  Mošnov, Ostrava Airport - Studénka - Bohumín, Ostrava - Karviná - Mosty u J., Jeseník n.O. - Ostrava - Bohumín   ODIS Jeseník nad Odrou - Bohumín
KCOD Ostrava       vlak

ze stanice    
Suchdol n.O. 4,26 5,07  5,53  6,46 9,53 11,53 12,53

Hladké Životice 4,31 5,11  5,57 6,50  9,56  11,56  12,56
Mošnov, Ostr. Air.  4,37    6,32  7,48   11,14  
Sedlnice   4,40     6,35   7,51   11,17   

Studénka  4,39 4,46 5,16  6,02  6,41 6,55 7,57 10,01  11,23 12,01 13,01
Studénka 4,47 5,17  6,03  6,44  6,56  8,02 10,02  11,32 12,02 13,02

Jistebník 4,52 5,23  6,09  6,49 7,01 8,07 10,07  11,37 12,07 13,07

Polanka nad Odrou   4,56 5,26  6,12   6,52 7,05  8,10  10,10  11,40  12,10  13,10
Ostrava-Svinov  5,00 5,30  6,16  6,56 7,09 8,14 10,14  11,44 12,14 13,14
Ostrava-Svinov 5,07 5,33  6,28  6,57  7,11  8,15  9,16 10,15  11,16 � 11,45 12,15 13,16

Ostrava-Mar. Hory  5,10 5,36  6,32   7,00 7,14  8,18  9,19  10,18  11,19   11,48  12,18  13,19
Ostrava hl.n.  5,14 5,40  6,35  7,04 7,18 8,22 9,23 10,22 11,23  11,52 12,22 13,23
Ostrava hl.n. 5,16 5,42  6,36  7,20  11,53 12,24

Bohumín  5,22 5,49  6,42 7,27  11,59 12,30
do stanice  

KCOD Ostrava       vlak

ze stanice   
Suchdol n.O. 15,31 17,47  21,03

Hladké Životice 15,35 17,52  21,06
Mošnov, Ostr. Air. 14,32  15,32  18,20   22,32 23,30
Sedlnice  14,35   15,35   18,23    22,35  23,33

Studénka  14,41 15,41 15,41 17,59 18,29 21,11 21,49  22,41 23,39
Studénka 14,12 14,42 15,45  16,00  17,02  18,02 18,31  20,02 21,12 21,56   22,42 23,40

Jistebník 14,17 14,47 15,50 16,05 17,07 18,07 18,36 20,07 21,17 22,06  22,47 23,46

Polanka nad Odrou  14,20  14,50  15,53  16,08  17,10  18,10  18,39  20,10  21,20  22,10   22,51  23,49
Ostrava-Svinov  14,24 14,54 15,57 16,12 17,14 18,14 18,43 20,14 21,24 22,15  22,55 23,53
Ostrava-Svinov 14,25  14,55  15,59  16,14  17,16  18,15  18,45  20,15 21,25  23,54

Ostrava-Mar. Hory  14,28  14,58  16,02  16,17  17,19  18,18  18,48  20,18  21,28  23,58
Ostrava hl.n.  14,32 15,02 16,06 16,21 17,23 18,22 18,52 20,22 21,32 0,01
Ostrava hl.n.    18,24  18,54 20,24 21,34 0,02

Bohumín   18,30  19,00 20,30 21,40 0,08
do stanice

 nejede 24., 31.XII.  přeprava spoluzavazadel
 nejede 25.XII., 1.I.  vůz pro přepravu cest. na vozíku
 jede v , nejede 23. - 31.XII.  vůz pro přepravu cest. na vozíku se zvedací plošinou
 jede v  a 25.XII., 1.I., 28.III., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII. 1.2. také vozy 1. vozové třídy
 jede v ,  a 24.XII., 28.III., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.  čas příjezdu
 jede od 12.VI. do 30.IX.  vlak nečeká na žádné přípoje
 jede 24., 31. XII.  vlak zastavuje na znamení nebo požádání
 jede v  ,   od 12.VI. do 28.IX.
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Nové jízdní řády
Uvádím přehled nejdůležitějších informací o novém vlakovém jízdním řádu vlaků, které budou zastavovat na zastávce v Polance nad Odrou.
- nově jsou vlaky vedeny na krátkých trasách a tabulka nabírá větší rozsah. 
- většina vlaků bude vedena novými jednotkami řady 650 - RegioPanter (rychlost 160 km/hod, 147 míst z toho 9 v 1. třídě, wi-fi, klimatizace, 
uzavřený systém WC, ze 65 % je jednotka nízkopodlažní a umožňuje přepravu invalidů na vozíku) 
- cílovými stanicemi vlaků je Studénka, Mošnov Airport a Suchdol nad Odrou na straně jedné, na druhé pak Ostrava-Svinov, Ostrava hl.n. a Bohumín 
- některé vlaky budou na zastávce v Polance nad Odrou (ale také v Ostravě, Mariánských Horách, Hladkých Životicích, Sedlnici) zastavovat na 
znamení nebo požádání - cestující na nástupišti zaujme takové místo, aby jej strojvedoucí viděl a cestující ve vlaku obslouží zabudované zařízení 
nebo odpoví kladně na dotaz zaměstnance. V jízdním řádu je tento typ zastavení značen křížkem před časovým údajem. 
- dosud vedené vlaky do a z Mostů u Jablunkova budou nově ukončeny především v Ostravě hl.n., kde bude dle možností na jednom nástupišti 
přestup do nové jednotky směr Studénka. Uvedený přestup platí i pro opačný směr. 
- s ohledem na uspíšení vlaků RegioJet, a.s. ve směru do Prahy budou mít některé regionální vlaky pobyt v Ostravě-Svinově až 11 minut a budou 
uvedeným vlakem předjety. Proto nastává také posun časů na zastávce v Polance nad Odrou. 
- ve vlacích platí také jízdní doklady ODIS (karta ODISKA, časová známka na DPO, označená jízdenka s celodenní platností, případně jízdenka 
s platností na 60 minut 
- platnost jízdního řádu je od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 

Ing. Rostislav Neuvirt 
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA PROSINEC 2015
Úterý 01.12. 
Avenger: Age of Ultron  
mládeži přístupno od 12 let
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program 
na udržení celosvětového míru skončí nezdarem  
a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Ka-
pitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, 
Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému 
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povsta-
ne zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou 
zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová 
křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou záru-
kou vzrušujícího a jedinečného akčního dobro-
družství globálních rozměrů. Začátek v 18 hodin                           
(délka 141 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 08.12.  
Méďa 2    
mládeži přístupno od 15 let
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí 
chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými 
blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit 
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa 
názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás 
nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou,  
i když možná i lehce znepokojující zprávou je, že 
v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu 
věrného parťáka Johnnyho v podání Marka Wahl-
berga ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy končí 
svatbou, ten náš jí začíná. Urostlé a blonďaté po-
kladní Tami-Lynn nevadí, že je její manžel chlupa-
tý po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než 
ona. On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, 
jenže jaksi technicky... plyšák a lidská bytost... Na-
konec se rozhodnou pro umělé oplodnění. …
Začátek v 19 hodin                            
(délka 115 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ  

Úterý 15.12.  
Terminátor Genisys   
mládeži přístupno od 12 let
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesá-
tých letech minulého století zlikvidoval polovinu 
lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně 
vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsil-
nější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna 
Connora jenž pro Skynet představuje největší 
hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na 
zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger), 
kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil Con-
norovu matku Sáru (Emilia Clarke) dřív, než své-
ho syna stihne počít. Jenže i lidští rebelové mají 
přístupu ke stroji času a za Sárou pošlou vojáka 
Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji pro změnu chrá-
nil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku 
se výše uvedený popis shoduje s dějem prvního 
dílu. Návratem do roku 1984 však dochází k zá-
sadnímu bodu obratu…
Začátek 19 hodin                            
(délka 126 min., vstupné 80,- Kč)

Neděle 20.12.  
Vánoční Nedělníček 
pro nejmenší diváky 
Začátek v 10 hodin    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20.- Kč) 

Úterý 22.12.  
Popelka    
mládeži přístupno
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky, 
jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu 
ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak 
se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dce-
rám Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá 
všechno proto, aby se ve svém novém domově 

cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, 
Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé  
a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná 
služka, věčně umouněná od popela, které ostat-
ní posměšně říkají Popelka. Navzdory krutostem, 
kterým je nucena čelit, ale Elka neztrácí naději  
a je rozhodnuta řídit se posledním přáním své 
matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“. Nehod-
lá propadnout zoufalství, ani pohrdat těmi, kteří  
s ní jednají špatně. A pak je tu ještě jistý pohledný 
cizinec, se kterým se setkala v lesích…
Začátek v 18 hodin                              
(délka 114 min., vstupné 70,- Kč)

Promítaní filmů kina RETROSTAR je dotován z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou.
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www.financnisprava.cz

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň 
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

   P

 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zapla t daň z nemovitých věcí!
 Už se vám nestane, že nes hnete zapla t daň včas! 
 Už nemusíte chodit pla t na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

   J

U  SIPO

1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 

2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

N -     SIPO

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednu  na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

F  O         SIPO  
  FÚ   . .     .

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automa cky!

J   ?

P ?

dotace až 50 % 
na fotovoltaiku, 
zateplení a výměnu 
oken v rodinném domě

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
až 95 % na pořízení 
a montáž nového 
zdroje tepla 

WWW.ZELENA PRO DUM.CZ
778 410 300
info@zelenaprodum.cz

∙  máme zkušenosti s více než 450 
úspěšnými projekty 

∙ vyřízení dotace na klíč

inzerce-veletrh_85x125mm.indd   1 26.10.2015   6:30:09
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Kosmetické sluzby
Pavlína Krzystková

Muzi!Chcete tip na: 
vhodný dárek

originální zálezitost  ?
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KOCOUREK JOSEF
Vám nabízí

● čištění koberců a sedacích souprav
● půjčování stroje Karcher

● půjčování parního vysavače
● mytí oken
Kontakt: 

606 363 300, 731 490 561

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku - Vydává městský obvod Polanka nad Odrou ve spolupráci se Šmíra-Print s.r.o. e-mail: tisk@smira-print.cz - 
Vychází jako občasník pod ev. č. MK ČR E 15249 - Redakční rada: Ing. Jan Rädisch, Jarmila Planková, Mgr. Jarmila Stillerová - Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@polanka.cz.
Preferujete-li tištěnou formu nebo chcete inzerovat, doručte příspěvky na adresu ÚMOb Polanka nad Odrou, 1. května 1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, tel.: 599 425 101. Kontaktní údaje 
pro zadávání inzerce: Bc. Leona Kalužová, e-mail: lkaluzova@polanka.cz, tel.: 599 425 104. Inzerce je platná dle rozsahu zpracování. Grafika: Pavel Galla - Šmíra-Print s.r.o., Tisk: Grafico a.s.

KOMINICTVÍ RADOVAN
Nabízím Vám:

- Pravidelnou kontrolu spalinových cest

- Čištění komínů a kouřovodů

- Vložkování komínů

- Opravy komínů a veškeré další kominické práce

Radovan Polakovič  

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

Od příštího roku výuka znakového jazyka!
Zájemci volejte na tel. číslo 606 670 981.

PF 2016
redakce


