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Letošní poslední vydání našeho zpravodaje využiji v prvé řadě 
ke krátké rekapitulaci situace u investičních akcí, které měly být 
dokončeny do konce roku 2016. 
Dokončit se již podařilo akci „Most přes Polančici“ a opravu 
osvětlení ve sportovní hale. Těsně před koncem jsou práce na 
obecní kapli a intenzivně se pracuje i na dokončení oprav ko-
munikací  -  A.Letenské, Molákova a Bezručova. K finální úpra-
vě tří křižovatek a k definitivním bezpečnostním úpravám dojde  
v jarních měsících. Součástí těchto bezpečnostních opatření bude 
i vybudování chodníku podél komunikace Hraničky a nového 
dopravní značení s předností zprava a rychlostí 30km/h. V nasta-
veném trendu pak budeme postupně pokračovat v dalších lokali-
tách Polanky. Práce na veřejném osvětlení na Janové zatím stále 
pokračují. 
Je mnoho dalších záměrů a projektů, které bychom rádi v násle-
dujících letech realizovali ku prospěchu občanů Polanky nad Od-
rou. Pro ilustraci uvedu jen některé z nich:
- Protipovodňová opatření na Polančici (ve spolupráci s Povodím 
Odry)
- Kanalizace Polanka 3. a 4. etapa, Kanalizace K pile (obě ve 
spolupráci se statutárním městem Ostrava)
- Polní komunikace Hraničky K Vydralinám, Komunikace Na 
Hranici (ve spolupráci s SPÚ) 
Další projekty připravujeme sami, některé specificky pro finan-
cování s dotací:
- Rekonstrukce budovy staré školy (dokončuje se dokumentace 
pro provedení stavby)
- Rekonstrukce Hasičské zbrojnice (podává se žádost o dotaci  
s IROP)
- Rekonstrukce obytného domu č. 545 (projekt před dokončením 
a chystá se schválení podání žádosti o dotaci OPŽP)
- Rekonstrukce sportovního areálu u základní školy (projekt po-
dán na dotaci MŠMT)
- Parkoviště u hřbitova (v řešení majetkové vypořádání se spo-
luvlastníkem)
Je všeobecně známou skutečností, že od záměru k realizaci 
vede neskutečně dlouhá a komplikovaná cesta. A není to jen na-
růstající a složitější legislativa, ale stále tvrdším oříškem bývá  
i majetkové vypořádání s vlastníky pozemků. Ani financování 
není možné zajistit bez kvalitního a úspěšně dotaženého pro-
jektu. V současnosti tuto veškerou činnost obstarává společně  
s agendou místního hospodářství jeden zaměstnanec. Vzhledem 
k připravovanému množství projektů, nezbytnému hlídání jejich 
kvality, narůstající legislativní náročnosti a veškeré práce s tím 
spojené rozhodla Rada městského obvodu Polanky nad Odrou 

posílit úsek hospodářské správy a veřejných zakázek od 1.1.2017  
o jednoho zaměstnance. Bylo vyhlášeno a nyní probíhá výběrové 
řízení.
S blížícím se koncem roku přichází i příjemné chvíle Vánoc  
a zvyklostí s nimi spojenými. Letos poprvé proběhne tradiční roz-
svícení vánočního stromu v areálu Dělnického domu. Společně 
s polanskými zahrádkáři jsme se dohodli na propojení původně 
samostatných akcí a vznikla nová - společná, nazvaná ,,Kouzelné 
vánoce v Polance nad Odrou“. Můžeme se těšit na velice příjem-
ný program v podobě výstavy a řemeslného jarmarku připrave-
ného našimi zahrádkáři, venkovní vystoupení Dechové hudby 
Polanka, Cimbálu Iršava, dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ a nebude chybět ani 
bohaté občerstvení. 
Akce se koná 3.- 4.12.2016. Vánoční strom před Dělnickým do-
mem bude rozsvícen 3.12.2016  v  17:00 hod. 
Přestože se celá akce koná v areálu Dělnického domu, bude napo-
sled rozsvícen i strom před úřadem. Ten ale bohužel není v dobré 
kondici a tak bude na jaře skácen. Věřím, že si najdete čas a spo-
lečně se uvidíme a užijeme si kouzelnou předvánoční atmosféru 
v prostředí Dělnického domu.
Úplným závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2017.

- starosta -

POHLEDEM STAROSTY
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Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• udělila souhlas Mateřské škole Malostranská 124, Ostrava - 
Polanka nad Odrou, k nabytí majetku darem, a to finanční hoto-
vostí ve výši Kč 20.000,- od fa. FREKOMOS, s.r.o., – dar bude 
využit na pořízení keramické pece 
• udělila předchozí souhlas Mateřské škole Malostranská 124, 
Ostrava - Polanka nad Odrou,  k nabytí majetku darem, potřeb-
ného k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to finanční 
hotovosti ve výši Kč 47.600, Kč,- od  rodičů dětí, umístěných v 
mateřské škole. 
• vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor ve sportovní hale (bufet), která byla uzavřena s 
nájemcem panem Milanem Kubínem
• vzala na vědomí Komplexní organizaci školního roku 
2016/2017 Základní školy Heleny Salichové, Ostrava – Polanka 
nad Odrou, předloženou ředitelem školy panem RNDr. Josefem 
Teperem. 
• souhlasila s navýšením  počtu zaměstnanců Úřadu městského 

obvodu Polanky nad Odrou,  s účinností od 1.1.2017 o počet 1 
na úseku investic a veřejných zakázek
• rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky s ná-
zvem „Oprava povrchů MK Fojtovská II. etapa“ se společností 
STRABAG a.s. za cenu 4.395.000,- Kč.
• vzala na vědomí plán zimní údržby místních komunikací na 
území SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na období 
od 01. 11. 2016 do 31. 03. 2017
• projednala za přítomnosti vedení příspěvkových organizací 
další potřeby školských zařízení v Polance nad Odrou s ohledem 
na demografický vývoj a s ohledem na další směřování výuky 
žáků školy
• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ostrava 
za období 1.7.2016 – 30.9.2016, a to počet řešených případů na 
území městského obvodu a v celém městě Ostravě

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

-ZS- 

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou 
za období od  11.10.2016.  do 8.11.2016

Aktuálně z Janové a Přemyšova……
Na časté otázky mých sousedů, jak to vypadá s dlouho očekávanými in-
vesticemi pro Janovou a Přemyšov, se mi většinou neodpovídalo lehce. 
Informace se pohybovaly především v rovině záměrů a předpokladů. 
Až nyní jsme se dočkali první konkrétní vlaštovky.
Nelze totiž přehlédnout zahájenou akci „Budování osvětlení“. Měla 
sice být původně již hotová, ale jak to tak bývá, nic se neobejde bez 
komplikací. Nicméně dokončena bude a konečně se tak nebudeme mu-
set lekat sami sebe, když nám zrovna nesvítí měsíc na cestu a uskakovat 
do příkopu, aby nás nezajelo auto.
Další dlouho očekávanou investicí, která se dala do pohybu, je vybu-
dování chodníků podél ulice Ostravské a kompletní oprava ulice Osvo-
bození pod názvem „Infrastruktura na Janové“. Jelikož se jedná o in-
vestici v rozsahu desítek miliónů a městský obvod Polanka nad Odrou 
není schopen takto rozsáhlou akci financovat ze svého rozpočtu, bylo 
nutné ji prosadit do investic statutárního města Ostravy. Město Ostrava 
zhodnotilo její význam s ohledem na bezpečnost dopravy a chodců a 
zařadilo ji mezi prioritní akce. Dnes už jsme tak daleko, že byla vy-
brána realizační firma. Pokud nezasáhne vyšší moc a počasí nám bude 
přát, mohlo by se začít budovat na jaře 2017.
Také bych ráda sdělila těm nejmenším, že jsme se snad přiblížili i k 
realizaci odpočinkového areálu na Janové. Již jsem se sice zmiňovala, 
že se nic neobejde bez komplikací, ale v tomto případě se jich nasbíralo 
mnoho a je mi líto, že některé děti mezitím odrostly. Každopádně se 
jejich následovníci rodí rychlým tempem a nyní se zdá pravděpodobné, 
že si už brzy budou moci hrát v novém areálu. Pokud vše půjde v po-
třebném souladu a přeneseme se i přes překážky, které si klademe sami, 
budou také zde realizační práce zahájeny na jaře 2017. Těším se na to, 
protože mě osobně a věřím, že většinu z nás, nic více než dětský smích 
a radost na duši nezahřeje. 

Posledním dlouhodobým palčivým problémem jsou komplikace kolem 
dobudování finálního povrchu ulice Maková a U Dubu. V současné 
době hledáme oboustranně akceptovatelné řešení a po těch letech vě-
řím, že se i tady najde.
A NĚCO NOVÉHO OHLEDNĚ KANALIZACE…….
Také se často ptáte, zda by se mohlo alespoň požádat o dotaci na vy-

budování domovních čistíren odpadních vod místo žump, kterou nově 
vyhlásila vláda v objemu 100 mil. Kč. K tomuto tématu pár slov spíše 
z mého profesního hlediska.
Dotace je možno poskytnout v oblastech, kde je technicky nemožné 
nebo ekonomicky náročné vybudování centrální čistírny. V rámci obce 
Ostrava je opravdu lokalita Janová a Přemyšov skoro jediná, která tuto 
první podmínku splňuje. Oslovili jsme proto Magistrát města Ostravy, 
který by byl žadatelem o dotaci, o prověření podmínek přímo na Mi-
nisterstvu životního prostředí, zda by bylo možné o ni požádat. Druhou 
zásadní podmínkou je, že by muselo vybudovat čistírny 30% obyvatel 
této lokality, tzn.cca 50 rodinných domů. Výše dotace může činit  80% 
nákladů, max.100 tis. na čistírnu pro 5 obyvatel. Současný objem pro-
středků dotace je již před vyčerpáním, ale lze předpokládat, že bude 
navýšen s ohledem na obrovský zájem obcí.
Pokud by tedy bylo možné o dotaci žádat, oslovíme Vás a bude potře-

ba rychlé reakce.       
  Martina Šoustalová

za radu obce

V době od 27.12.2016 do 30.12.2016  bude  Úřad městského obvodu 
Polanka nad Odrou pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení a všem přejeme šťastné vánoční svátky.
Kolektiv zaměstnanců ÚMOb Polanka nad Odrou

Provoz úřadu – oznámení

Přejeme Vám hezké Vánoce,

mnoho úspěchů

v pracovním i osobním životě

a hodně štěstí a spokojenosti

do roku 2017.

POLANKA NAD ODROU
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Zimní údržba  2016 – 2017
Zimní údržba místních komunikací v městském obvodu Polanka nad 
Odrou se organizačně provádí podle schváleného plánu zimní údrž-
by, 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 sesta-
ven na řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé 
zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti: „V souladu s 
výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek 
se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající 
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. 
Správce komunikace podle připraveného plánu zimní údržby odstraní 
nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených 
časových lhůtách. Pro termínové zpřesnění účinnosti plánu zimní údrž-
by je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do  
31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situa-
ce mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez 
zbytečných 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, 
společnost Ulmann s.r.o. zajišťuje údržbu lokality Horní Polanka, U 
Cihelny, Zámecká a firma Spáčil s.r.o. má na starosti osadu Janová 
a Přemyšov. Zimní údržba chodníků a ostatních veřejných prostran-
ství spadá do povinnosti zaměstnanců místní údržby úřadu. Celková 
délka sítě udržovaných pozemních komunikací činí 52 km, z toho 
délka udržovaných chodníků 11 km, plocha udržovaných parkovišť  
5.000 m2.  Největším úskalím při provádění zimní údržby, se stávají 
vozidla odstavená na místních komunikacích. Z tohoto důvodu apelu-
jeme na všechny řidiče, aby parkovali svá vozidla na svém pozemku  
k tomu určeném.

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

V současnosti je zcela běžné, že mnozí rodiče vozí své ratolesti do 
školy automobilem. Bezpečí dětí je bezesporu na prvním místě, proto 
městský obvod Polanka nad Odrou investoval nemalou částku do re-
konstrukce ulice Heleny Salichové, jako hlavní dopravní tepny vedoucí 
k základní škole. Byly vytvořeny nové chodníky, přechody i zpoma-
lovací prvky na silnici. Výsledkem výše zmíněné snahy bylo zajištění 
maximální možné bezpečnosti chodců.
Nové chodníky či přechody jsou ale pouze předpokladem k vyšší bez-
pečnosti nejen našich dětí. Mezi nejdůležitější aspekty této problema-
tiky patří všeobecná ohleduplnost. Každé ráno totiž dochází k mnoha 
nebezpečným situacím. Na vině bývá ve valné většině případů právě 
bezohlednost rodičů – řidičů, kteří se snaží „bezpečně“ dopravit své 
děti do školy.
Je důležité si uvědomit, že ulice Heleny Salichové se nachází v zóně, 
kde musí řidič dodržovat přísnější pravidla silničního provozu, než je 
tomu na běžných komunikacích. Především se jedná o snížení maxi-
mální rychlosti na 30 km/h, dalším závazným pravidlem je pravidlo 
pravé ruky, ale to by měl bezesporu každý řidič znát. 
 Pro docílení snížení rychlosti na ulici Heleny Salichové byly instalo-
vány zpomalovací prvky na silnici. Často se ale stává, že rodiče právě 
kvůli těmto zpomalovacím prvkům volí jinou trasu do školy, a to po 
okolních vedlejších cestách. Položme si tedy otázku. Skutečně stojí pár 
minut času za ohrožení bezpečnosti vašeho okolí včetně vás a vaší ro-
diny? 

 (Ne)Bezpečná cesta do školy
A otázek nám v souvislosti s touto problematikou vyvstává hned ně-
kolik. Je opravdu nutné vozit dítě do školy autem, když bydlíte lidově 
řečeno za rohem?  A když už musíte jezdit do školy autem, nepřijde 
vám bezpečnější použít k této cestě silnici, která k tomuto účelu byla 
zrekonstruována?
Nezapomínejme na bezpečí dětí jen proto, že potřebujeme ušetřit ráno 
pár minut našeho času. Investujme naopak pár minut svého cenného 
času do zamyšlení nad tímto problémem a buďme ohleduplní na chod-
níku i na silnici.

Jarmila Planková
radní

Tak jako každoročně proběhlo dne 21.9.2016 ve velkém sále Dělnic-
kého domu v Polance nad Odrou setkání našich 70 letých a 75 letých 
spoluobčanů. 
Setkání se neslo  ve slavnostním duchu oslav, kdy pan starosta Pavel 
Bochnia osobně každému jubilantovi poblahopřál a předal malý dárek, 
který letos obzvlášť potěšil - jubilanti si domů odnášeli i knihu Štěpána 
Neuwirtha – Pazderna.  
Pro umocnění slavnostní atmosféry vystoupili s hezkým programem 
žáci Základní umělecké školy Heleny Salichové v Polance nad Odrou 
pod vedením pana ředitele Petra Kotka a nemohli chybět naši nezastu-
pitelní a žádaní Polanští písničkáři. 
S celkové atmosféry a z následných ohlasů vyplynulo, že se setkání po-
vedlo, bývalí spolužáci, kamarádi a  přátelé si měli možnost v příjemné 
atmosféře popovídat a zavzpomínat.
Poděkování  za dobrou organizaci  patří pořadatelům – hlavně našim 
matrikářkám – Petře Mamulové a Katce Rodovské. 

-ZS- 

Setkání jubilantů
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Vesnické sportovní hry 2016! 
Poslední soutěžní kolo Vesnických sportovních her je za námi. Ve stej-
ný čas skončilo i letošní klání devíti obcí našeho regionu. Polanka nad 
Odrou měla tu čest organizovat poslední soutěž, a to v sálové kopané. 
Na rozdíl od volejbalového družstva, které suverénně zvítězilo, se na-
šim fotbalistům v turnaji moc nedařilo. Nebudu polemizovat nad tím, 
jestli turnaj podcenili, nebo reprezentace obce pro ně nebyla tak důle-
žitá. Družstvo mladých fotbalistů doplněno dvěma zkušenějšími borci 
Jirkou Honem a Tomášem Gelnarem obsadilo šesté místo. K tomuto 
umístění výrazně pomohl i starosta Pavel Bochnia, který nastoupil k 
poslednímu zápasu a přidal vítězný gól do sítě Olbramic. Turnaj v sá-
lové kopané vyhrála Velká Polom před Horní Lhotou, na třetím místě 
skončilo družstvo sousedních Klimkovic.
Celkově Vesnické sportovní hry vyhrála Velká Polom, další umístění 
si můžete prohlédnout v tabulce. Dovolím si zhodnotit letošní turnaj z 
pohledu organizátora. První disciplínou bylo plavání, závody se konaly 
asi 14 dnů po rozhodnutí, že se tohoto utkání devíti obcí zúčastníme. 
Bylo složité najít tak rychle občany Polanky, kteří soutěžně plavou. 
Proto jsme oslovili ředitele ZŠHS, který zajistil dvě žákyně naší školy, 
další dva plavci byli Klára Friedlová a Pavel Polášek. Možná právě pro-
to skončila Polanka v plavání poslední. Další kolo, kuželky, se odvíjelo 

v podobném stylu, ale zde už náš tým ve složení Ivo Šajer, Luděk Pro-
kop, Pavel Dostal a Rudolf Meca poskočil na sedmé místo. Následoval 
stolní tenis a družstvo Sokola Polanka vystoupalo ještě výše. Čtvrtá 
příčka byla zatím nejúspěšnější umístění. V badmintonu, přespolním 
běhu, lukostřelbě, cyklistice a vzduchovce jsme nepatřili mezi favority, 
ale i tak jsme v žádné z těchto disciplín nepropadli. Naopak družstva 
nohejbalu a volejbalu vyhrály s přehledem a pomohly tak Polance zů-
stat na dostřel ostatním obcím. 
Závěrem chci poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří Polanku nad 
Odrou reprezentovali a věnovali tomu svůj volný čas. Jmenovitě pak 
Pavlu Poláškovi, Luďku Prokopovi, Vojtovi Šichnárkovi a Ivoši Šaje-
rovi za účast ve více disciplínách na těchto hrách. 
Věřím, že se Polanka nad Odrou zúčastní i dalšího ročníku Vesnických 
sportovních her. Proto apeluji na naše spoluobčany, kteří by rádi re-
prezentovali naši obec, aby se hlásili na e-mail: sykoramartin@volny.
cz . Bylo by velkým potěšením pro nás, jako organizátory, pořádat no-
minační turnaje a vybírat z více zájemců ty nejlepší, jako tomu je v 
ostatních obcích.
Za Školskou, kulturní a sportovní komisi Martin Sýkora

Organizace vánoční a novoroční dopravy
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 - Nebudou vypravovány školní spoje a 
spoje v jízdním řádu označené poznámkou „c“.
Pá 23. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní den.
So 24. 12. 2016 – Provoz jako v sobotu.
Ne 25. 12. 2016 – Provoz jako v neděli s omezením dopravy do 8:00
Po 26. 12. 2016 – Provoz jako v neděli.
Út 27. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní den.
St 28. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní den.
Čt 29. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní den.
Pá 30. 12. 2016 – Provoz jako v pracovní den.
So 31. 12. 2016 – Provoz jako v sobotu.
Ne 01. 01. 2017 – Provoz jako v neděli s omezením dopravy do 8:00
Po 02. 01. 2017 – Provoz jako v pracovní den.

Více informací naleznete na www.dpo.cz

Informace DPO
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Polanka před 25 léty…
- V roce 1992 přesáhl počet našich občanů opět po desítkách let hranici 
čtyř tisíc obyvatel. Ke dni 31.12.1992 bylo k trvalému pobytu přihlá-
šeno 4 052 občanů, z toho 2 015 mužů a 2 037 žen. V roce 1992 se od-
stěhovalo 133 občanů, přistěhovalo se 159 občanů. Zemřelo 45 občanů 
(24 mužů a 21 žen). Narodilo se 55 nových občánků, z toho 28 chlapců 
a 27 děvčátek. 
Sňatek uzavřelo 27 párů bydlících v Polance.
- Úřad městského obvodu pracoval již druhým rokem v plném rozsahu. 
Starostou byl Přemysl Kapřík, tajemnicí Eliška Rädischová. Na úřadě 
dále pracovala Libuše Mihulová, Marie Valíčková, Libuše Šindelková 
a v tomto roce přibyla i Zdeňka Svobodová, která vedla úsek sociální. 
Zaměstnanci úřadu byli i pracovníci údržby, v průměru tři osoby. Ob-
vodní zastupitelstvo pracovalo v počtu 25 členů.
- Usnesením Rady města Ostravy byla doporučena změna názvu ulice 
Krosnářova na ulici Leoše Janáčka.
- Dne 7. ledna byla ve svém rodinném domku na ul. K pile násilně 
usmrcena paní H.U. ročník 1916. Šlo o loupežnou vraždu, pachatelé 
nebyli občany Polanky, později byli zadrženi.
- Od 1. února zahájila činnost provozovna sklenářství paní Mihálkové 
na ul. Za Podjezdem.
- V místní knihovně bylo uloženo více jak 13 100 knih, z toho bylo  
3 300 knih určeno dětem.
- Úřad městského obvodu prováděl pronájem ovocných stromů za cenu 
20,- Kčs za jeden kus. 
- V noci ze 16. na 17. dubna se vloupal neznámý pachatel do farní bu-
dovy. Rozbil okno, dveře a poškodil sochu Božského Srdce Ježíšova. 
- Úřad městského obvodu opět nechal po delší době vytisknout pohled-
nici Polanky nad Odrou.
- Po mnoha letech byla v obci obnovena tradice pálení hranice na pa-
mátku Mistra Jana Husa. Slavnost se konala v neděli 5. července. V 18 
hodin byla krátká pobožnost v Husově sboru, pak průvod s dechovou 
hudbou po ul. J. Krejčího a L. Janáčka k pískovně. Účast byla asi 300 
občanů. 
- V neděli 26. července se konal tradiční polanský krmáš. Tento rok byl 

zvlášť významný, protože na tento den připadlo stoleté výročí položení 
základního kamene katolického kostela.
- Představenstvo Spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě schvá-
lilo možnost pronájmu nákupního střediska v Polance soukromému 
podnikateli s podmínkou zachování prodeje základních potravin, masa  
a uzenin.
- Na zářijovém zasedání zastupitelstva v Polance bylo rozhodnuto  
o prodeji poloviny bývalého fotbalového hřiště (u zdravotního středis-
ka) firmě RAPPA, a to k podnikatelským účelům.  
- Odvoz odpadků z naší obce zajišťovala firma OZO za cenu 240,- Kčs 
za jednu popelnici/rok.
- V tomto roce řešila přestupková komise místního úřadu celkem  
40 přestupků.
- Dne19. listopadu byl v Polance-Janové ve svém nouzovém domku na 
ul. Mezi Lány zavražděn O.D. ročník 1927. Pachatelem byl mladistvý 
občan, 17letý M.B., který dříve jen krátce bydlel v Polance, neboť byl 
vychováván ve výchovných ústavech. 
- Z úseku výstavby a údržby je nejvýznamnější zahájení výstavby  
1. etapy plynofikace a regulační stanice plynu, na kterou si naše zastu-
pitelstvo vzalo půjčku u České spořitelny 6 miliónů Kčs.
- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1992 u 6 zásahů, z toho 2x  
u požáru v Polance, a to na ul. O. Stibora u požáru zařízení kuchyně  
a PB láhve, na ul. Janovská u požáru palet u nákupního střediska. Dále 
zasahovali u ekologické havárie v místní kanalizaci a následně v poto-
ku Strouha a při čerpání vody ze zatopeného sklepa na ul. O. Stibora. 
Mimo Polanku hasili požár novostavby v Klimkovicích a požár lesního 
porostu v Radvanicích.
- V uvedeném roce se v Polance uskutečnily tyto oslavy:
40. výročí otevření nové školy
60. výročí vzniku oddílu kopané
80. výročí založení Sokola 

Ze zdroje Polanský zpravodaj a Kronika Polanky zpracoval 
Stanislav Výtisk 

Koncem září do knihovny zavítala country kapela Sedlband. Diváci 
měli možnost poslechnout si a také zazpívat hezké písničky. Chtě-
la bych poděkovat Vinotéce Horsák  za občerstvení pro návštěvníky.  
V listopadu proběhla v knihovně výtvarná dílna, kde si mohly děti vy-
robit svůj lapač snů. Nadále pokračuje každý čtvrtek klub Broučci, kde 
si rodiče na mateřské dovolené se svými dětmi užijí dopoledne.
Blíží se Vánoce a knihovna má pro vás opět připravené akce. Pro děti 
běží od září projekt na podporu čtenářství a to s názvem „Lovci perel.“  
V měsíci prosinci bude otevřen malý knihovnický obchůdek, kde si 
sběratelé mohou směnit své Moriony na odměny. Na této akci se fi-
nančně podílí Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou.

Prosinec
Broučci: každý čtvrtek 10:00 – 11:00 – program pro nejmenší a rodiče
Dárečky pod stromeček – soutěžní kviz pro děti 1. 12. – 22. 12. 
Výstava: Z Lisabonu k Gibraltaru – výstava fotografií Tomáše Bosáka 
1. 9. – 31. 12.

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY:
Po: 13 - 18
Út: 8 - 12;  12,30:15
St: zavřeno
Čt: 13 - 18
Pá: zavřeno

e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454 
Karla Zábojová

Knihovna informuje
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CHARITA
Žádost o šatstvo pro lidi bez domova
Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je Šatník Charity Ostra-
va na Jeremenkově ul. v Ostravě-Vítkovicích, kde mohou lidé v nouzi 
na základě potvrzení sociálního pracovníka získat bezplatně nejnutnější 
ošacení a obuv. Zároveň zde mohou nepotřebné šatstvo a boty předat 
dárci, kteří se takto rozhodnou muže a ženy bez domova podpořit. Pro 
aktuální nedostatek vybavení Šatníku žádáme dárce o ponožky, spod-
ní prádlo, boty a pánské bundy, rifle, mikiny a trička. Prostřednictvím 
služby se snažíme zajistit, aby se lidé bez domova mohli cítit důstojně a 
zároveň byli ochráněni před riziky života na ulici. Všem dárců děkuje-
me. Více o Šatníku Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/lide-bez-
domova/satnik-charity-ostrava/
Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobil-
ního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři 
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemoc-
nému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní 
hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou 
také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člo-
věka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně 
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete 
nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/puj-
covna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 12. 2016 od 
14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-
Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty 
Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Dárek Jam na podporu lidí bez domova
Již počtvrté se sejdou ostravští muzikanti na benefiční hudební akci  
v klubu Modrá myš v centru Ostravy, aby podpořili ženy, muže a děti 
bez domova. Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních služeb 
Charity Ostrava přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, 
teplých ponožek, čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých 
potravin apod. Hudební setkání bude probíhat 12. 12. 2016 od 19:00 h. 
Srdečně zveme.
Charitní Tříkrálová sbírka 2017
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nové-
ho roku budou přicházet do ostravských 
domácností Tři králové v rámci tradiční 
celorepublikové veřejné sbírky pořádané 
1. – 14. ledna 2017 již po sedmnácté Cha-
ritou Česká republika. Tři králové budou 
přinášet do ostravských domácností dary 
v podobě tříkrálových kalendářů a cukru 
jako poděkování přispěvatelům za podpo-
ru pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociál-
ních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek 
Tří králů – 6. 1. 2017 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě 
nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkuje-
me za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové 
sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA 
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

 
 

 
Charita Ostrava byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 

 

            
 
 

 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého? 
 

 

V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa 
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím 

 
JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO  

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
 
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči  
o méně pohyblivého, částečně nebo plně 
imobilního člověka. Nabízíme informace  
a praktické ukázky např. z těchto oblastí: 
 
 podávání stravy, tekutin a léků, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 polohování a prevence proleženin, 
 výměna lůžkovin, 
 kompenzační pomůcky a půjčování, 
 jak si požádat o příspěvek na péči atd. 
 
Praktické ukázky je možné po domluvě 
předvést i přímo ve vaší domácnosti. 
 
Místo: Hospic sv. Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře), Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice 
 
Kdy: 15. 12. 2016, 14.00-17.00 h (další termíny možné i dle zájmu). 
 
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8, Ostrava-
Výškovice, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002, Mgr. Markéta Štěpánová 
e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz 
 

Těšíme se na Vás! 

V průběhu letošních prázdnin, za finanční podpory Nadace OKD a mno-
ha drobných dárců, byla slavnostně dokončena výstavba zastřešených 
pergol a dřevěného skladu/kolárny ve venkovním areálu TJ Sokol. 
V neděli 18. září 2016 v odpoledních hodinách se u sokolovny sešli 
nadšenci z řad dospělých i dětí, všichni připraveni ke společné práci 
kolem dokončení a výzdoby pergol a připraveni pomoci při drobných 
úpravách na sokolovně. V rámci brigády každý dobrovolník předvedl, 
jak si rozumí se štětcem, barvou, plevelem, lopatkou či koštětem. Mlá-
dež se vyřádila při malování zástěny (plachty k pergole proti dešti), a 
to nádherným motivem duhy hrající všemi barvami. Dospěláci se vrhli 
na starší židle, aby je oživili různými barevnými motivy, kde se fantazii 
meze vůbec nekladly. Kdo neměl náladu na umělecké činnosti, uklízel 
venkovní areál TJ Sokol: vytrhával se plevel kolem tenisového kurtu, 
čistila se plocha zámkové dlažby od mechů, v sokolovně se natíraly 
skříňky a prováděly drobné opravy. Poctivá práce byla odměněna pár-
kem, kofolou nebo pečenými bramborami, které byly připraveny na 
venkovním ohništi. Polínky na oheň přispěla Pila Polanka – Hanslík 
Dřevoprodej s.r.o., na průběhu výstavby se sponzorsky podílela i To-
máš Nykl - Kontejnerová doprava.    
Nové stavby na sokolské louce budou sloužit k veřejným kulturním 
akcím jako je například v dubnu Pálení čarodějnic, v květnu Den sou-
sedů, dále k posezení občanům (v rámci soukromých uzavřených akcí) 
a hlavně sportovcům a maminkám s dětmi během jejich pravidelných 
sportovních aktivit v areálu. 

Za podporu děkuje tým TJ Sokol Polanka nad Odrou.             

„NA NÁS UŽ NEPRŠÍ“ 
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PODZIM U MLADÝCH HASIČŮ POLANKA NAD ODROU

Dobrovolní hasiči v Polance nad Odrou nežijí jen výjezdy
Hasiči z Polanky nad Odrou nežijí jen povodněmi, požáry a jinými zá-
chrannými akcemi. Stalo se již tradicí, že po domluvě s ředitelkou ma-
teřské školky paní Pavlou Nevímovou proběhla dne 22.9. 2016 ukázka 
techniky a prohlídka místní hasičské zbrojnice pro předškolní děti, aby 
jim přiblížila činnost hasičského sboru zde v Polance nad Odrou.
Tohoto úkolu se ujali členové výjezdové jednotky pan Milan Cindler, 
který je i profesionálním hasičem, pan Ladislav Neděla a starosta sboru 
pan Roman Hamšík.
K mateřské školce přijelo cisternové vozidlo Tatra 815, které polanec-
kým hasičům slouží od začátku loňského roku a nový moderní doprav-
ní automobil Mercedes-Benz Sprinter 516, který jsme převzali v lednu 
letošního roku. Po krátké přednášce o výbavě vozidel se jimi děti moh-
ly svézt do hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou. Zde pokračovalo 
povídání o tom, co práce hasičů obnáší.
Hasičská zbrojnice, to jsou samy o sobě zajímavé prostory, ve kte-
rých se hasiči běžně pohybují a parkují techniku. Děti ale samozřejmě 
nejvíce baví, když si mohou něco vyzkoušet. A tak malí návštěvnici 
měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet si hasičský protipožární oblek  
i s přilbou na hlavě, a také některé hasičské dovednosti jako je spojová-
ní hadic a napojení proudnice.
Potom si předškoláci prohlédli sál hasičské zbrojnice, kde je nejvíce 
zaujala stará hasičská trubka. Po krátkém přemlouvání jim pan Ladi-
slav Neděla ukázal, jak se na ní troubilo. Velkou radost měli i z toho, že 
si to potom mohli sami zkusit. Padlo ještě pár otázek, na které bylo ke 
spokojenosti všech zodpovězeno.

Děti od nás odcházely s poznatky o činnosti sboru dobrovolných hasičů 
zde v Polance nad Odrou, sladkostmi a omalovánkami s hasičskou té-
matikou, které pro ně byly v sále nachystány. Poděkovaly, a slíbily, že 
nám zato nakreslí obrázky s hasičskou tématikou.

Roman Hamšík, SDH Polanka nad Odrou   

DRAKIÁDA
Dne 9.10.2016 se na Honculi u řeky Odry uskutečnila drakiáda. Orga-
nizátory této akce byli děti z kroužku mladých hasičů, jejich vedoucí  
a muži z výjezdové jednotky.
Akci můžeme označit za podařenou. Počasí nás sice trochu zkoušelo, 
co vydržíme, ale i přes déšť, vítr, slunce, bezvětří a zimu jsme to zvlád-
li. Na úvod jsme rozdali diplomy za účast a udělali registraci ručně 
vyrobených draků. Ti se zapojili do soutěže o ceny. 
S létáním se některým ze začátku moc nedařilo a tak se s draky museli 
trošku rozběhnout. Přestože vítr nebyl moc silný, povedlo se některé 
draky dostat hodně vysoko.
Pro ty, co draky zrovna nepouštěli, bylo připraveno malé občerstvení. 
Na zahřátí se dal zakoupit svařák nebo čaj s rumem, chipsy, tatranky  
a špekáček s chlebem na opečení. Oheň hlídali muži z výjezdové jed-
notky, ti také pomáhali s přípravou akce a s prodejem.  Pro děti byly 
připraveny různé ukázky toho, jak to v kroužku mladých hasičů vy-
padá. K vidění byla základna pro požární útok, k vyzkoušení štafeta 
4x60m a vázání uzlů. Mladí hasiči tak měli možnost  se pochlubit, co 
už všechno umí. Bylo možno si prohlédnout zásahová vozidla a někteří 
se v nich dokonce i projeli. K večeru jsme rozdali ceny, uklidili, uhasili 
oheň a odjeli domů.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a těšíme se na další akce. 

Stezka odvahy
V pátek 14. října jsme se sešli u prodejny Atlas, každý dostal svítící 
kroužek na ruku, dřevěné kolečko do kapsy a společně jsme vyrazili 
na stezku odvahy. Cestou na nás čekala různá strašidla a stezka tmou 
byla jen pro odvážné. Máme ale šikovné hasiče a tak jsme se v počtu 
11 dětí vypravili podél cesty ze svíček. Cestu mezi stromy, přes pole, 
tiše kolem klekánic a na závěr útěk před motorovou pilou jsme společ-
ně zvládli. V cíli proběhla výměna dřevěného kolečka za párek, který 
jsme si sami mohli opéct na ohni.  Děti si tak vyzkoušely, jak moc jsou 
odvážné a na příště vzkazují: PŮJDEME ZASE!

Výlet  do  ZOO OSTRAVA
V sobotu 22.10.2016 jsme navštívili ZOO Ostrava. Výletu se zúčast-
nilo 13 dětí. Byl krásný, studený a  slunečný podzimní den. Ráno byl 
sraz v hasičské zbrojnici, abychom si řekli pár vět o tom, jak se budeme 
chovat, jak budeme cestovat a hlavně jak nebudeme zlobit! Všichni 
dostali k zapůjčení červený batoh s potiskem SDH Polanka nad Odrou, 
aby každý věděl, odkud jsme přijeli. Po hodinovém cestování jsme do-
razili na místo, nikdo nechyběl a tak Dáša koupila lístky a my začali 
prohlídku zoo.

Jako první jsme obdivovali plameňáky, následovaly kachny, jele-
ni, kozy a opice. Ale nebyli jsme se jen dívat, bavili jsme se i jinak.  
S míčkem jsme sestřelovali plechovky, skládali puzzle a někteří z nás 
si osahali prázdný krunýř želvy, kůži a kostru hada. O kousek dál se 
kreslilo. Kdo nakreslil, poskládal a sestřelil, na toho čekala odměna 
od zaměstnanců zoo. Někdo dostal pohlednici, někdo reflexní náramek 
nebo razítko na ruku. Spousta zvířat si po ránu dopřávalo snídani a tak 
si o jídlo začala říkat i naše břicha. První pauza byla u pavilonu opic, 
zabrali jsme lavičky, posedali si a pustili se do jídla.
Cestou po zoo jsme zastavovali i na různých průlezkách a klouzačkách, 
fotili se a povídali si o zvířátkách. Oběd byl naplánovaný na poledne, 
podávaly se hranolky, langoše, nebo třeba párek v rohlíku. Každý na 
co měl chuť. Pak naše prohlídka pokračovala, došlo i na krmení koz,  
ti odvážnější si k nim vlezli do výběhu a krmili je z ruky. Ti méně  
odvážní je pozorovali z bezpečné vzdálenosti.
Každý si  na památku odnesl plastový kelímek s potiskem zoo.
Výlet se všem moc líbil, děti byly unavené, ale spokojené. Některé  
výlet po zoo tak zmohl, že nám skoro usnuly v MHD. Den jsme 
zakončili v hasičské zbrojnici, kde si děti vyzvedli rodiče. Všichni  
byli moc rádi, že se nám nikdo neztratil a návštěvu zoo určitě zopaku-
jeme. 

Hasičské muzeum Ostrava
Je deštivá neděle 8 hodin ráno, a my se pomalu scházíme v sále  
hasičské zbrojnice. Venku už stál velitel jednotky Ondra, který  při-
pravil auto a pro tento den byl náš řidič. Výletu se zúčastnilo 17 dětí.  
Před odjezdem Dáša s Lulu připomněly pravidla slušného chování, 
všichni slíbili, že budou hodní a vydali jsme se na cestu. Před muzeem 
už nás vyhlížel pan průvodce, batohy a bundy zůstaly odložené v šat-
ně a my mohli prohlídku začít. První expozice byly modelové situace 
záchranných akcí, kde jsou vystaveny i modely hasičských aut. Ná-
sledovala historie hasičství, videoprojekce, pracoviště integrovaného 
záchranného centra, expozice lezectví a na závěr historická vozidla.  
Děti si vyzkoušely práci telefonních operátorů, skluz po tyči, vyproš-
tění osob z havarovaného vozidla, a spousta dalšího. Průvodce nám 
zodpověděl všechny naše otázky a sám přidal spoustu zajímavých in-
formací jak z historie, tak i ze současnosti hasičství. Na další návštěvu 
muzea  se už teď děti moc těší. 
       

Lucie Holéczyová
Dagmar Janoušková

Vedoucí MH Polanka nad Odrou
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Osadní výbor Janová a Přemyšov – informuje…
Setkání  Janováků
4.11.2016 se ve Společenském domě na Janové  uskutečnil  už šestý 
„Sraz původních obyvatel osad Janové a Přemyšova“.  Jeho účastníci 
se během příjemně stráveného podvečera dobře bavili a společně za-
vzpomínali, co se změnilo a událo od loňského setkání.  Na sraz přišla 
i předsedkyně Osadního výboru, paní  Martina Šoustalová, která pří-
tomné informovala  především o stavebních akcích, které by na Janové 
měly proběhnout do konce letošního roku a v roce 2017.
K dobré pohodě vydatně přispěly stoly bohatě naaranžované květinami 
a občerstvením, za což patří dík sponzorům, pánům Helerovi a Michal-
číkovi.
 Všechny fotografie z tohoto setkání najdete na emailové
adrese /freisler.rajce.idnes.cz/
                                                                                                           Fr.

Trochu jiný Průvod broučků
Letošní lampionový průvod broučků a světlušek se poněkud odlišoval od každoročních výšlapů za kouzlem zšeřelého domova. Sychravé, nevlídné 
počasí odradilo řadu stálých účastníků. I když se nakonec vše obešlo bez deště, bylo to na účasti znát. Rozbahnělý terén byl příčinou změny trasy.   
Ta se poněkud zkrátila a vedla beze zbytku ulicemi a uličkami mezi rodinnými domy Janové. Průvod míjel sloupy budoucího veřejného osvětlení 
a připomněl organizátorům, že bude obtížné vyhledávat příští trasy průvodu. Cesta musí být kvůli kočárkům suchá a zpevněná a především do-
statečně temná. Proto také letos pořadatelé posunuli začátek akce na dobu, kdy noc převzala vládu. Blikající světýlka pak dodala průvodu žádané 
kouzlo tajemna a příchuť dobrodružství.
Průvod vyšel z parkoviště u Společenského domu a zde také končil. Na děti čekala svačinka a chvíle dovádění a her s kamarády. Pro dospělý do-
provod krátké setkání se sousedy. Mezi známými se objevily i nové tváře, které si cestu mezi sousedskou pospolitost našly poprvé. Snad se mezi 
námi cítili dobře a brzy se s nimi opět setkáme. Třeba na Mikulášské nadílce. Mikuláš se svou družinou se už nemohou dočkat a všechny děti určitě 
také.                                                                                                                                                                                                     -n-

Letošní úvodní akcí Klubu rodičů v novém školním roce byla STEZKA 
ODVAHY. Již po páté proběhla v polovině října, tentokrát ve spolu-
práci s TJ Sokol, Hokejovým klubem a Sborem dobrovolných hasičů z 
Polanky. Začátek byl stanoven na 19. hodinu a přesto, že již na krajinu 
padla tma, sešlo se u startu za domem Atlas velké množství dobrodru-
hů. Děti i dospěláci si s sebou vzali oděv a obuv do nepohody, ale na-
štěstí bylo počasí poměrně příznivé. Mezi temnými mraky se sem tam 
objevoval i úplňkový měsíc, takže nebylo zapotřebí ani přinesených 
baterek. Letošní trasa vedla ulicí Za Humny, po Jantarové stezce (smě-
rem ke Svinovu), kde se z houští ozývaly strašidelné zvuky, pak přes 
pole, na kterém bylo možno zahlédnout tři bílé paní, dále pokračovala 
směrem k ohradě koní a končila v areálu TJ Sokol. V cíli bylo pro děti 
i dospělé zajištěno občerstvení – teplý čaj a tradiční párek na opékání 
i drobné sladkosti. 
Dětem s rodiči děkujeme za účast a spoluorganizátorům i sponzorům 
děkujeme za skvělou spolupráci; Kačce, Beátce a Monice za odvahu a 
chuť pomáhat. 

Za Klub rodičů Ing. Simona Kozarová   

NOVÁ STEZKA ODVAHY

Přesně po 17-ti letech vás zveme na tuto kdysi skvělou hudební a spo-
lečenskou akci.
Netvrdíme, že se nám podaří obnovit tradici, ale určitě se o to pokusí-
me. A k tomu samozřejmě potřebujeme hlavně vás !!!
Letos vystoupí kapely Heblo a Filip M. V obou kapelách hrají pamětní-
ci Polanských sessionů. V kapele Heblo například Eva Kozelská, Jirka 
Dybal, Rosťa Honus nebo Jindra Müller. V kapele Filip M. například 
Jitka Andrášková, Tomáš Rykala nebo Martin Lubojacký.
Zahrajou vám něco z vlastní tvorby a společně samozřejmě pár zná-
mých pecek !
Přijďte vzkřísit Polanský session !!! 
Těšíme se na vás.
Cena vstupenky 130 Kč, v den koncertu 190 Kč.
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Závěr roku bývá vždy důvodem ke krátkému zamyšlení a bilancování 
a nejinak je tomu i v případě polaneckých házenkářů. Jelikož se však 
zajíci počítají až po honu, bude třeba ještě nějaký ten týden vyčkat. 
Podzimní část házenkářské sezóny je totiž nebývale dlouhá a to zejmé-
na v případě těch odrostlejších, kterým končí až v polovině prosince.  
Ale začněme hezky popořadě, od těch úplně nejmenších. 
Minižáci. V nejmenší kategorii do 11 let se hrají soutěže turnajovým 
způsobem, a to v průběhu celého roku. Nejdůležitějším kritériem je, 
aby to všechny malé hráče bavilo a měli radost ze sportu, kolektivu 
a pohybu obecně. Pokud k tomu občas přidají i nějakou tu branku, je 
to bonus navíc. To ovšem neznamená, že jsou naše družstva nějakými 
otloukánky! Ve spoustě utkání vyhráli a ukázali, že se mohou směle 
měřit se svými protihráči.
Mladší žáci. Přestože umístění v tabulce nevypadá úplně lichoti-
vě, opak je pravdou. Ve své skupině nastupují proti těm nejsilnějším 
družstvům z kraje a v žádném utkání nepropadli. Ve většině případů se 
jednalo o vyrovnaná utkání, ve kterých našim hráčům chybělo trochu 
štěstí a více zkušeností. Docházka dětí na trénink je pravidelná, počet 
hráčů nadstandardní a paní trenérky spokojené. Po ukončení podzimní 
části se družstvo zúčastní ještě kvalifikačního turnaje o Česko-sloven-
sko-polskou ligu mladších žáků a v posledním listopadovém víkendu 
také tradičního dvoudenního turnaje v Rožnově pod Radhoštěm.

Házenkářský závěr roku

Starší žáci. Stejně jako jejich mladší kolegové srdnatě bojují v silnější 
skupině družstev. Často však nastupují proti starším soupeřům či druž-
stvům s početnější lavičkou. Bohužel se jim nevyhýbají ani drobná zra-
nění, která celý tým oslabují. Podzimní část sezony družstvo zakončí 
turnajem v Rožnově pod Radhoštěm začátkem prosince. 

Mladší a starší dorostenci. Soutěže v těchto ka-
tegoriích jsou ještě v plném proudu. Obě druž-
stva nastupují ve svých kategoriích v severní 
skupině 2. ligy Morava. Dobré výsledky drží obě 
naše dorostenecká družstva v horních polovinách 
jejich tabulek. Kvalitní výkony některých hráčů 
neušly pozornosti okolních prvoligových oddílů 
a tak můžete vidět naše hráče v dresu nedalekého 
Frýdku-Místku, za který nastupují v celostátní 
dorostenecké soutěži mladšího i staršího doros-
tu.
Muži. Družstvo mužů se dlouhodobě účastní 
moravské 2. ligy, která také ještě probíhá a končí 
až v polovině prosince. Tým po několika letech 
v popředí tabulky prochází částečnou generační 
obměnou, když někteří starší a zkušenější hráči 
utlumili nebo zcela ukončili svoji činnost. I přes-
to se družstvo pohybuje v klidném středu tabulky 
a mladší hráči sbírají cenné zkušenosti, které se 
jistě projeví v letech nadcházejících. 
Házenkářský oddíl pochopitelně nespí ani v době 
zimní přestávky, která je mimochodem velmi 
krátká – jen 2 měsíce. Hned začátkem ledna od-
jíždějí družstva na zimní soustředění a po krát-
kém, ale intenzivním tréninkovém drilu následují 
přípravné turnaje, protože již koncem února začí-
ná jarní část sezony! V průběhu měsíce února se 
bude také připravovat tradiční Pochování Basy, 
které se uskuteční v pátek 24. února 2017, a na 
které všechny příznivce srdečně zveme. Aktuál-
ní informace včetně rozpisu utkání jednotlivých 
družstev naleznete na našich webových strán-
kách www.hazena-polanka.cz.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům, 
trenérům, funkcionářům a jiným dobrovolní-
kům, kteří se ve svém volnu aktivně věnují roz-
voji polaneckého oddílu, stejně jako fanouškům  
a v neposlední řadě všem sponzorům, partnerům 
a městskému obvodu Polanka nad Odrou za fi-
nanční i materiální pomoc, bez které bychom 
nemohli naše cíle a představy realizovat. Všem, 
nejen výše zmiňovaným, přejeme také klidné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspě-
chů v roce 2017. 

*TP*

Hrajte miniházenou

Vyzkoušejte si házenou u nás v Polance!
SK Házená Polanka, z.s.

Ročníky Po, St, Čt Kontakt

Minižáci 2006 a mladší 15.00 - 16.00 Ivo Kavala 722 922 275 
ivo.kavala@gmail.com

Mladší žáci 2004, 2005 16.00 - 17.30 Petra Zeleňáková 737 866 980 
petrazelenakova@seznam.cz

Sportovní hala, Heleny Salichové 1275/28A , Polanka nad Odrou, www.hazena-polanka.cz
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Fotbalisté rozjeli soutěže i díky novému trávníku solidně
Fotbalistům se podzimní část ročníku 2016/2017 povedla. Muži se v 
krajském přeboru drží ve středu tabulky a stejně tak se vede i B-týmu 
působícímu v městském přeboru. „V době, kdy se tyhle řádky psaly, 
nás ještě čekala některá utkání, ale v celkovém hodnocení bude jistě i 
po nich převažovat střízlivá spokojenost. Samozřejmě, něco se povedlo 
víc a něco zase, jak už to ve fotbale chodí, míň,“ uvedl Radovan Ře-
hulka, předseda FK SK Polanka, jehož dorostenecký tým si v krajské 
soutěži vedl taktéž solidně a první polovinu sezony dohrál na pátém 
místě.
„Klub dobře reprezentovaly i naše naděje, mladší žáci dokončili pod-
zim v městském přeboru na sedmém místě a velkou radost nám udělaly 
starší přípravky – tým jedenáctiletých na podzim vše vyhrál, další tým 
sice tolikrát neuspěl, ale prezentoval se svižným fotbalem,“ doplnil Ra-
dovan Řehulka s tím, že věří ve zlepšení i u mladší přípravky, která 
prozatím ve své soutěži dost často inkasovala.
Fotbalistům ale největší radost udělalo dokončení rekonstrukce tráv-
níku. „Celá akce se povedla, za což bychom rádi poděkovali i panu 
starostovi,“ zdůraznil Radovan Řehulka, který bude mít i v zimní pře-
stávce napilno. „Hned zkraje prosince (3. 12.) pořádáme tradiční turnaj 
Charitas a hned po Vánocích (27. 12.) se uskuteční turnaj dorostenců. 

No a na 18. února máme naplánovaný ples, kam všechny obyvatele 
Polanky co nejsrdečněji zveme,“ dodal Radovan Řehulka, předseda FK 
SK Polanka. 

Advent v ZUŠ H. Salichové
Blíží se adventní čas, jenž se v ZUŠ ponese ve znamení tradičních akcí, 
které nás mohou přimět k zastavení a zamyšlení se nad tím, že toto ob-
dobí roku by nemělo být časem shonu a spěchu. V dnešní době je toto 
uvědomění nesmírně důležité. Letos pro vás opět chystáme prosincové 
vydání našeho školního časopisu „Šušky naší ZUŠky“ a připravujeme 
adventní koncerty žáků a učitelů, na které vás tímto za všechny zaměst-
nance ZUŠ srdečně zvu. Žákovský koncert bude ve středu 14. prosince 
v 16:30 v koncertním sále ZUŠ a uslyšíte skladby sólové i komorní. 
Koncert učitelů se pak bude konat v neděli 18. prosince v 16 hodin a 
letos poprvé ho uspořádáme v sále Dělnického domu v Polance. Tento 
koncert bude zpestřen vystoupením pěveckého sboru našich žáků a pě-
veckého sboru Cantate Domino z Komárova pod vedením paní učitelky 
Venduly Foltýnové. A těšit se můžete také na folklorní překvapení. Dále 
připravujeme řadu třídních žákovských koncertů, o kterých pravidelně 
informujeme jak na nástěnkách naší školy, tak na webových stránkách 
ZUŠ. A také je třeba zmínit účinkování pěveckého sboru našich žáků 
(pod vedením paní učitelky Venduly Foltýnové) na vánočním koncertě 
Petra Bendeho v Domě kultury města Ostravy, který se koná ve středu 
30. listopadu v 19 hodin. S příchodem nového roku pak pro vás žáci na-
šeho výtvarného oboru připraví výstavu s názvem Novoročenky, kterou 
budete moci shlédnout v prostorách školy.
Těším se, že se na některém z našich koncertů setkáme a současně vám 
za všechny zaměstnance ZUŠ přeji pokojné prožití vánočních svátků a 
hodně štěstí v novém roce. 

Mgr.art. Petr Kotek - ředitel ZUŠ

 






































 

 

Římskokatolická farnost, MO KDU - ČSL Polanka nad Odrou a hosté 
zvou občany dne 28.12.2016 v 16.30 hod. na Vánoční koncert v kostele 
sv. Anny v Polance n. O. 
Vstupné dobrovolné.
I v letošním roce můžete pomoci dětem z dětských domovů prožít 
krásné vánoce v rámci akce ,,Staňte se Ježíškem dětem z dětských 
domovů“
Bližší informace na www.vespojenios.cz
Za organizační výbor Marie Krejčí

Pozvánka na vánoční koncert



ly rukopisů jsme navštívili muzeum, univerzitu a prohlédli si město s 
hradem. Navečer jsme odjeli zpět do Košic na prohlídku starého města 
s nádherně osvětlenou katedrálou Sv. Alžběty, divadlem a historickými 
domy. V pátek jsme si prohlédli pamětihodnosti Starého města s výkla-
dem odborného pracovníka košického muzea.
 Pro všechny, kdo byl v partnerské škole poprvé, bylo zajímavé porov-
nání obou škol. Po všech stránkách jsme na tom mnohokrát lépe, ať již 
po stránce vybavení pomůckami, tak sociálně technickým zázemím, 
vnějším vzhledem, stravovacím zázemím, možnostmi sportovního vy-
žití, ale i vnějším přírodním prostředím. Myslím, že celá akce splnila 
svůj účel a v blízké budoucnosti by nás měli navštívit slovenští part-
neři.
Soutěž technických dovedností žáků ostravských základních škol.
Ve dnech 20. a 21.10.2016 se uskutečnila výše pojmenovaná soutěž  
v dílnách ZŠ a MŠ Volgogradská v Ostravě-Zábřehu. Soutěžním úko-
lem bylo vyrobit zahradní motyčku dle technického výkresu, ke které-
mu byl zadán technologický popis práce. Připravený materiál museli 
chlapci řezat, brousit, šroubovat, ohýbat, leštit i natírat. Průměrně strá-
vili při výrobě 5,5-6 hodin.  Naši školu reprezentovali dva žáci 9. třídy 
a jeden žák 8. třídy. Asi ze 40 účastníků skončil na 7. místě Jakub Stryk, 
na 9. místě Martin Filip Vank a na 20. místě Matěj Kavala.

RNDr. Josef Teper

ZO  ČSCH V Polance již existuje 57 let a za tuto dobu dosáhla nejen řady chovatelských úspěchů, ale má i svůj spolkový život s řadou tradic.
Každý rok vždy v únoru začínáme „Večírkem“, který pořádáme společně  se zahrádkáři. Akce je hojně navštěvována i veřejností a při hudbě  
a tanci se dobře bavíme.
V dubnu a říjnu pořádáme“ Stolní bodování králíků“. Tady lze zakoupit králíky pro další chov a můžete si nechat poradit od zkušených chovatelů 
jak na to.
Hlavní akcí roku je „Krmášová výstava“. Návštěvníkům je přístupná po dva dny, ale připravujeme ji skoro celý týden, aby se všem u nás líbilo. 
Nejlepší chovatelé jsou zde oceněni poháry a „Čestnými cenami“ a během krmášové neděle nám vyhrává velmi oblíbená Polanecká dechovka. 
Ovšem s rostoucí dobou existence našeho 
spolku stoupá na druhé straně i věkový prů-
měr  členů. Máme sice mezi sebou dva mladé 
chovatele, Jiřího Slušného a Terezku Sýkoro-
vou, kteří přes svůj věk mají pěkné úspěchy  
v chovu a  na výstavách získali už i ocenění, ale 
chtěli bychom omladit ještě více. Rádi bychom 
proto mezi sebou přivítali nové členy hlavně 
mladšího a středního věku, kteří třeba ještě nic 
nechovají, ale zajímá je chovatelství. Členské 
schůze jsou každé první úterý v měsíci od 18.00 
hod.(po dobu letního času jsou od 19.00 hod)  
v našem chovatelském areálu naproti hostince  
u Dluhošů nebo lze kontaktovat některého  
z členů naší organizace. Potěší nás, když posílí-
te naše řady a pomůžete chovatelství v Polance 
anebo se alespoň stanete našimi příznivci. Dě-
kujeme také za velkou návštěvnost na našich 
akcícha věříme, že to tak zůstane  i nadále. 
V roce 2017 všem přejeme mnoho zdraví   
a spokojenosti  a nám co nejvíce chovatelských 
úspěchů. 
 LN
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Již šest let trvá spolupráce obou škol na úrovni výměnných poby-
tů žáků. Cílem je poznávat kulturní a historické zajímavosti regionů 
obou partnerských měst Ostravy a Košic. Součástí těchto aktivit je také 
sportovní zápolení a organizování vědomostních soutěží. Velmi se také 
osvědčila účast žáků na hodinách češtiny a slovenštiny. Postupně jsme 
také zavedli i dny slovenské a české kuchyně. Pod vedením kuchařek 
partnerských škol se vařilo některé typické české jídlo ve slovenské 
škole a slovenské jídlo v české škole.
Aby se poznali i pedagogové partnerských škol a vyměnili si zkušenos-
ti, uskutečnil se ve dnech 26.-28.listopadu 2016 výjezd polaneckých 
učitelů do Košic. Spolu s nimi se této akce zúčastnili i zástupci zřizo-
vatele SMO –ÚMOb Polanka nad Odrou v čele se starostou obce. Díky 
tomu se možná rodí i spolupráce městských obvodů KVP Košice a Po-
lanka nad Odrou. Přijetí u starosty ing. Aloize Halenára bylo velmi za-
jímavé. Z diskuze vyplynulo, že polanecký úřad při podstatně menším 
počtu pracovníků vyvíjí daleko rozsáhlejší činnost než ten košický.
Ve čtvrtek 27.11. naši pedagogové strávili část dopoledne výukou ve 
slovenských třídách a část v etnografickém muzeu. Po obědě se vypra-
vila společná skupina českých i slovenských učitelů do maďarského 
Sarospataku, kterému se také říká „Cambridge“ maďarských velikánů 
ducha. V tomto univerzitním městě také působil v létech 1650 -1654 
Jan Ámos Komenský. Po prohlídce knihovny s Komenského originá-

Partnerství škol ZŠ H.Salichové – Starozagorská 8, Košice

Polanečtí chovatelé 
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Informace Městské policie Ostrava
Ostravští strážníci se zapojili do celorepublikové akce zaměřené na 
sběr injekčních stříkaček
Podobně rozsáhlou akci zaměřenou na sbírání nebezpečných použitých 
jehel Česká republika dosud nepamatovala. Strážníci v osmi městech 
se rozhodli spojit síly, snížit tak riziko šíření nakažlivých onemocnění a 
pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční 
stříkačky.
První souběžnou „akci Jehla“ uspořádaly vloni v listopadu městské po-
licie v Praze a v Brně. Letos, ve čtvrtek 6. října, svá města intenzivně 
prohledávali i strážníci z Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Pardubic, 
Trutnova a Dobrušky.
Strážníci znovu apelují na veřejnost:
„V případě, že občané naleznou odhozenou injekční stříkačku či 
jehlu, žádáme je, aby ji sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbíra-
li, ale neprodleně zavolali na linku „156“. Strážníci městské policie 
zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“
Připraveny pomáhat
První desítka z celkem 66 nově zakoupených Senior linek z projek-
tu Ostrava - „Senior linka“ 2016 financovaného Ministerstvem vnitra 
České republiky za spoluúčasti statutárního města Ostravy již plní svou 
úlohu. Také zbývající zařízení budou v co nejkratším možném čase in-
stalována. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek v bytech 

seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob běží již více než 
6 let. Za toto období byla tlačítka Senior linky aktivována v bezmála 
1200 případech. Ve zhruba 150 událostech šlo o zdravotní komplikace, 
které osobu ohrožovaly na zdraví či životě a bylo tak nutné přivolat 
lékařskou pomoc. V šesti případech bylo potřeba přivolat Policii ČR z 
důvodu pohybu podezřelé osoby.
Značení kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA
Také v tomto roce díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva 
vnitra prováděla Městská policie Ostrava bezplatné značení syntetickou 
DNA. Letos strážníci označili 475 jízdních kol a 33 kompenzačních po-
můcek (invalidních i speciálních vozíků, schodolezů apod.).
Ostravští strážníci značí jízdní kola syntetickou DNA již od roku 2013 
a od roku 2014 označují také kompenzační pomůcky. Od svého za-
hájení se tak celkový počet vyšplhal již na více než 2300 označených 
jízdních kol a téměř 110 kompenzačních pomůcek.
Tato moderní metoda značení spočívá v nanesení netoxické látky, která 
obsahuje mikrotečky se specifickým kódem. Všechny sady, kterými je 
značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a 
také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identi-
fikačního značení), což v případě krádeže kola usnadňuje jeho identifi-
kaci a vrácení právoplatnému majiteli.

Městská policie Ostrava - úsek prevence a propagace     

Ostrava: Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník ve středisku 
Slezské diakonie SILOE Ostrava, které poskytuje sociální služby pro 
seniory s poruchami paměti v nově zrekonstruované budově v Ostravě-
Nové Vsi.  Každý Váš úsměv, chvilka věnovaná společné procházce 
nebo povídání si je velkým darem. Můžeme Vám nabídnout přátelské a 
profesionální prostředí, možnost získání dovedností pro pracovní uplat-
nění a hlavně smysluplně strávený čas s lidmi, kteří to ocení a potřebují.  
Těšíme se na Vás! V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora 
dobrovolnictví na tel.: 731 130 175 nebo e-mailem: d.c@slezskadia-
konie.cz
            Petra Šuláková

V SILOE jste vítáni



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 13

Desetiletý motokárista Adam Kowalski, žák páté třídy základní školy v Polance nad Odrou, završil uplynulý víkend v italském Castellettu svoji 
letošní velice vydařenou sezonu. Na horké italské půdě a v konkurenci závodníků ze čtrnácti zemí zvítězil v kategorii Easykart 60.
Díky svému otci Robertovi se Adam Kowalski s volantem motokáry seznámil již ve čtyřech letech. Závodit začal v roce 2012 ve třídě Easykart 
50, kde získal nezbytné zkušenosti do dalších let. V roce 2015 vyhrál v hodnocení jezdců do devíti let třídy Easykart 60 a získal tak vstupenku pro 
světové finále 2016.
Na Easykart Grand finals 2016 odjížděl Adam Kowalski jako čerstvý vítěz domácího šampionátu MČR a vítěz Moravského poháru. Ve svém 
prvním velkém mezinárodním závodě se konkurence nezalekl a již v kvalifikaci se osmým místem prosadil mezi špičku své kategorie. V kvalifi-
kačních jízdách pak mezi dvaačtyřiceti soupeři vybojoval pro finále start z první řady vedle Lorenza Patreseho, syna bývalého pilota Formule 1. Po 
startu finálové jízdy se Adam propadl na čtvrté místo, bezchybnou jízdou se  ale dokázal vrátit zpět do čela a senzačně zvítězil. Adam tak ukázal 
světu, že Česká republika má závodníky, se kterými svět motorsportu musí počítat.

Vítěz ve světovám finále

ZAJÍMAVÝ DÁREK
Občas je sháňka po něčem, co nenávratně mizí.
Třeba po sbírce básniček „Pletky“od Frana Směji, psaných v nářečí. 
Kdo by neznal „Kdo chce chovať v placu kury...“.
Nových autorů není mnoho. A ti stávající odcházejí...
Zabývám se delší dobu nářečím v Polance. Začal jsem psát příběhy z 
Polanky a okolí, zejména úsměvné. Aby se zachovalo nejen nářečí, ale  
i to, jak se žilo  v naší obci a v okolí. Jakási kronika Polanky v kostce. 
Příběhům se u nás říkalo dřisty.Vydal jsem je vlastním nákladem, bez 
sebemenšího sponzorského daru. O Dřisty byl zájem, brzy byly za vý-
robní cenu prodány.
Pracoval jsem hned na sbírce příběhů Druhe dřisty, které byly zaměře-
ny na původ místních názvů, po nichž jsem jako kronikář dost dlouho 

pátral - Mozgal,Čapi hnizdo, Hraničky a Mitrenkula, Bludny balvan,  
Kravi hora, Rozerval, Slubni dul, Svińska křivda, Frankova kapla, Zvo-
ny, Jak spadla věž, Sakrovec , Olši, Studanka svateho Jana aj.
V současné době nabízím jejich doprodej.
KDE JSOU K DOSTÁNÍ ? 
Po celý listopad a prosinec 2016 v našem domě ve kterékoli denní době 
(i v sobotu, v neděli) na ulici B. Smetany 454 (první dům za podjezdem 
u kina). Pokud chcete udělat radost dětem, vnoučatům, někomu z pří-
buzných nebo známých, kteří ocení původ názvů, a polanské nářečí jim 
není úplně cizí, máte možnost získat levný vánoční dárek za 50 Kč,  což 
je výrobní cena z tiskárny.

Jaroslav Král
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA PROSINEC 2016
Úterý 06.12. 
Komici s.r.o.   
nevhodný mládeži do 12. let
Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor, 
Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda 
z Ostravy projíždějí republikou. Jejich standup 
show plní ty největší sály. Film Juraje Šajmoviče 
Komici s.r.o. The Tour je ale hlavně o tom, co se 
Komikům po cestě přihodí a jací jsou mimo pódi-
um. Knor, jako impresário téměř zešílí, Pavlásek 
se stává schizofrenikem, Kočičková prožije několik 
orgasmů, Matonoha sice baví, ale strašně „pru-
dí“, Nedvěd blbne lidi svou trapnou magií, Ruda 
z Ostravy se zbaví osobnosti a bude z něj Michal 
Kavalčík. Prostě si uděláte v kině výlet s Komi-
ky s.r.o. tak, jak je neznáte, ani znát nemůžete.  
A nakonec přijde i tolik ojedinělý moment v ki-
nematografii. Protagonisté jsou konfrontováni se 
skutečným filmovým kritikem!
Začátek v 18 hodin    
(délka 95 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 13.12.  
Doba ledová: Mamutí drcnutí 
mládeži přístupno
Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Man-
ny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jmé-
nem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. 
Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – na 
toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak 

je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit koneč-
ně věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se 
vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. Začne 
to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem ka-
tapultuje do vesmíru. A tam, díky třaskavé směsi 
své pověstné nešikovnosti a nekončící smůly, ná-
hodně spustí sérii kosmických, nikoliv komických, 
katastrof. Což vede i k zcela zásadnímu ohrožení 
naší planety, na kterou rázem míří asteroid jako 
hrom a ohrožuje ledový svět i s jeho obyvateli. 
Začátek v 18 hodin                            
(délka 95 min., vstupné 70,- Kč)

Neděle 18.12.  
Nedělníček-pro nejmenší diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(70 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 20.12.  
Vlk z královských Vinohrad  
mládeži přístupno
Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zave-
deného slušného chování. Je to filmař a tato vý-
lučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech 
Česka. V osudovém roce ‚68 měli Češi v Cannes v 
hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství 
však bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských 
filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy a úspěchu a 

nucený exil. Marné hledání lásky v USA. V zemi, 
kde správná adresa a výše bankovního konta je 
nade vše. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i 
filmař, který se jako Švanda dudák vrací domů, do 
rodné Prahy k milovanému filmu.
Začátek v 17 a 19 hodin                        
(délka 75 min., vstupné 80,- Kč) 
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 27.12.  
Tajný život mazlíčků   
mládeži přístupno 
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 
Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nej-
lepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a 
Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé 
hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotné-
ho v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod 
sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy 
si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum 
jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle bu-
dou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla 
nenávist na první pohled. Ve finále skončí ztrace-
ní, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zví-
řat, která pod vedením šíleného králíka vládnou 
městskému podzemí
Začátek v 18 hodin                             
(délka 90 min., vstupné 70,- Kč)

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

 DOHLÉDNEME NA SPRÁVNÝ PRŮBĚH VAŠÍ STAVBY 
NEBO REKONSTRUKCE 

 

    P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o. 

SVĚŘTE SVÉ STAROSTI PROFESIONÁLŮM  

Nabízíme: 

- stavební dozor, technický dozor stavebníka 
- odborný dohled nad prováděním stavby 
- funkci stavbyvedoucího (vše podle Stavebního zákona 

183/2006 Sb.) 
- vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, 

asistence při kolaudaci 
JSME ČLENEM ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ 
A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ A DRŽITELI AUTORIZACE 

ČKAIT PRO POZEMNÍ STAVBY 
PAVEL ŽUREK                                   KAMIL RZIEPĚLA 
Tel. +420 774 950 205               Tel. +420 773 496 600 

E-mail: info@stavebnidozory.info 
P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o., J.Matuška 29/5, Ostrava-Jih,  
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  GARÁŽOVÁ VRATA 
www.vrata-ostrava.cz   
dvoukřídlá, výklopná, sekční 

Stavíme ploty na klíč 
 Pletivové ploty, Svařované sítě 
 Svařované panely 3D, brány a branky 
 Pěstujeme thuje na živé ploty 
             www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

            Tel.: 722 550 000 

RAPPA jen pro Vás!

Družstvo vlastníků

Polanka nad Odrou

přijme pracovníky

i pracovnice do živočišné výroby.

Bližší informace na telefonním čísle 602 796 615 w w w. d v p o l a n k a . c z


