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Souhrn nákladů
městského obvodu Polanka nad Odrou na provozování
a modernizaci jednotlivých budov a zařízení
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné částky nákladů –
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve vztahu k jednotlivým objektům ve
sledovaném roce. Obecně lze uvést, že příjmy se převážně skládají
z nájmů přijatých v daném období a příjmů kladného vyúčtování
záloh za energie z předchozího účetního roku. Běžné náklady pak
tvoří především zálohy za energii, teplo, vodné, odvoz a likvidaci odpadu, nákup revizí a služeb spojených s provozem. Výdaje
v jednotlivých letech výrazně ovlivňují jednorázové investice
do modernizací, oprav a nákupu vybavení. U objektu radnice se
vzhledem ke schválené koncepci budov, která počítá s přemístěním do budovy tzv. Staré školy, provádějí pouze nezbytné opravy
a náklady tvoří převážně výdaje na energie. Budova Staré školy je
z části využívaná Základní uměleckou školou Heleny Salichové,
městský obvod se podílí na nákladech na vytápění neobsazených
prostor, jsou zde prováděny nezbytné opravy. Výdaje v roce 2016
u objektu Staré školy, zdravotního střediska a hasičské zbrojnice
výrazně ovlivnily náklady na zpracování projektových dokumentací, zabývajících se celkovou rekonstrukcí těchto objektů. V současné době jsou projekty dokončeny, vydána potřebná povolení,
probíhají jednání o zajištění prostředků na financování realizací.
Výdaje spojené s provozem sportovní haly ovlivnila především
realizovaná výměna stávajícího osvětlení za úsporné osvětlení
s technologií LED, očekávané úspory sníží náklady na provoz v
následujících letech. Výdaje u objektu Dělnického domu ovlivňují náklady související se správou přiléhajících sportovišť a zázemí. V roce 2016 bylo realizováno doplnění akustických podhledů
a dekoračních závěsů pro zlepšení komfortu a estetiky nejvytíže-

nějších pronajímaných prostor. Výdaje na provoz smuteční kaple
a místního hřbitova, po rozsáhlých investicích v minulých letech,
souvisejí především se správou areálu a obnovou a údržbou zeleně. Objekt Dům pokojného stáří poskytuje možnost pronájmu
menších bytů, v roce 2016 proběhly stavební úpravy nebytových
prostor a byly zde vybudovány dva nové byty, výdaje na realizaci
činily cca 800 tis. Kč. Městský obvod rovněž zajišťuje a hradí
zásadní opravy a modernizace dalších objektů: školní jídelny, budovy Základní školy Heleny Salichové a mateřské školy. Objekty
nejsou zahrnuty do výše uvedené tabulky, jelikož provoz a běžnou
údržbu zajišťují příspěvkové organizace v rámci svých rozpočtů.
V roce 2016 proběhla v budově základní školy rozsáhlá celková
rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace celého
objektu s cenou cca 4.200 tis. Kč. Městský obvod má ve své správě rovněž objekt obecní kaple na ul. 1. května, ten byl koncem
roku 2016 kompletně rekonstruován nákladem 1.175 tis. Kč.
Na závěr lze uvést, že z převážné části objekty slouží pro uspokojení potřeb občanů našeho městského obvodu a jako takové
nejsou primárně určeny pro vytváření zisku. Poskytují zázemí
pro služby státní správy a samosprávy, zdravotnictví, vzdělávání,
sociálního bydlení, společenského a sportovního vyžití a také záležitostí posledního odpočinku. Přesto všechno je snahou vedení
městského obvodu přistupovat k provozu a investicím hospodárně, s využitím všech možností pro zkvalitnění a rozšíření těchto
služeb i s ohledem na ekonomicky udržitelný rozvoj městského
obvodu.
Mihula Roman - Úsek hospodářské správy a veřejných zakázek

Objekt
rok 2014
rok 2015
rok 2016
				
Radnice čp. 1
-208 320,45 Kč
-163 982,93 Kč
-137 143,95 Kč
Stará škola čp. 330
-84 624,24 Kč
-101 203,23 Kč
-586 165,95 Kč
Zdravotní středisko čp. 545
-1 463 244,21 Kč
520 802,62 Kč
342 023,19 Kč
Smuteční kaple čp. 328 + hřbitov
-39 917,40 Kč
-89 414,16 Kč
9 700,60 Kč
Hasičská zbrojnice čp. 475
-39 339,45 Kč
-20 899,19 Kč
-373 928,30 Kč
Dům pokojného stáří (DPS) čp. 476
122 592,00 Kč
69 640,00 Kč
-681 331,80 Kč
Společenský dům Janová čp. 1200
-27 627,80 Kč
-85 239,09 Kč
-23 898,20 Kč
Sál místního kina čp. 333
-137 279,73 Kč
nájem ukončen
nájem ukončen
Dělnický dům čp. 701
-6 262 102,68 Kč
-429 861,00 Kč
-494 912,80 Kč
Sportovní hala čp. 1275
-21 831,00 Kč
-42 205,00 Kč
-234 424,40 Kč
				
Celkem
-8 161 694,96 Kč
-342 361,98 Kč
-2 180 081,61 Kč

ROZHOVOR

Pane starosto, docela často a podrobně informujete o investičních
akcích nebo rozsáhlých opravách, které dál vylepšují už tak nadstandardní polaneckou infrastrukturu. Přes svůj věk jste však už zkušený
starosta a sám dobře víte, že spokojenost s bydlením nevytváří jen
nový chodník nebo kanalizace, jakkoli jsou to podstatné věci. K dobré
adrese patří nadstavba, „duch místa“. Třeba výjimečný vzhled vytvořený přírodou či lidskou činností, nebo místní zvyklosti a životní styl,
který danou lokalitu odlišuje od jiných. Myslíte si, že Polanka něco
takového má?
Polanka má zcela jistě své kouzlo. Už jen svou polohou je jedním
z nejatraktivnějších míst k bydlení v rámci města Ostravy. Krásná příroda Polanecké nivy, poklidný vesnický charakter, oproti tomu výborná
dopravní dostupnost. Dobře vedená škola i školka, zdravotní středisko, fungující prodejny, udržované domky a zahrádky. To jsou obrovské klady naší obce. Samozřejmě k tomu patří velké možnosti vyžití
v moderních sportovních a kulturních zařízeních, jejichž vybavenost
a kvalita významně podporuje činnost místních spolků. Stále existuje
i zdravý patriotismus navázaný na dlouhou historii obce. Máme své
známé rodáky, špičkové sportovce, profesně úspěšné jedince….
V posledních dekádách už nejsme samostatnou obcí, jsme součástí
velkého města. Je problém prosadit svou představu o dalším směřování, anebo jsou naopak naše možnosti větší?
Něco se sice prosazuje složitěji, ale některé náročnější investice bychom zase bez podpory města nedokázali zrealizovat. Současně si ani
nevybavuji nic, v čem by stál magistrát přímo proti našim zájmům.
V prvé řadě však stejně platí, že o rozvoji Polanky musí mít vlastní
představu sami Polančané. A je dobré si v souladu s touto vizí nastavit
trvalá pravidla, což mi občas v rámci celé Ostravy chybí. Tady u nás
je dobrým příkladem dlouhodobé strategie územní plán. Přes několik
volebních období panuje shoda nerozšiřovat území pro novou výstavbu
za stávající hranice, ačkoli se opakovaně objevují silné tlaky na změnu
tohoto postoje, někdy i snaha obejít naše zastupitelstvo a prosadit změnu přímo na městě. Prozatím bez úspěchu. Chceme-li ale udržet onen
ceněný ráz naší obce a bydlet ve výjimečném prostředí, nemůžeme se
nechat obkroužit satelitní výstavbou.
Existují i jiné nástroje než Vámi zmiňovaný územní plán?
Samozřejmě, zkusím přiblížit některé z nich. Máme v podstatě tři způsoby, kterými se snažíme pozitivně ovlivňovat volnočasovou aktivitu
našich spoluobčanů.
Tím prvním, zásadním, je postupné vytvoření nebo obnova kvalitní
sportovní, kulturní a společenské infrastruktury ve vlastnictví Polanky.
Dělnický dům, Sportovní hala nebo chystaná rekonstrukce budovy Staré školy představují dostupné příležitosti k nejrůznějšímu vyžití. Nejsou provozovány za účelem vytváření zisku, mají v prvé řadě sloužit
zájmům a potřebám našich občanů. Měřítkem jejich účelnosti a efektivity musí být především četnost jejich využití.
Druhým je činnost Školské sportovní a kulturní komise při radě městského obvodu. Ta má na starosti organizaci a pořádání jednotlivých
akcí v rámci rozpočtu Polanky nad Odrou (obecní ples, koncerty, divadla, Vesnické sportovní hry, Dětský den, Polanecký Krmáš, Den obce,
Rozsvícení vánočního stromu). Rovněž spolupracuje se všemi polaneckými spolky a je nápomocna při jejich akcích (Pálení čarodějnic,
Pohádkový les, Mikulášská nadílka….).
Třetím je přímá finanční podpora jednotlivých klubů a spolků, kterých
u nás historicky funguje mnoho. Spolky s dobrovolnou účastí vždy byly
jedním z pilířů společenského vývoje a vzájemné pospolitosti. Pomáhají vychovávat z dětí a mládeže osobnosti, rozvíjejí jejich schopnosti a
dovednosti a přinášejí jim první zkušenosti o kolektivním rozhodováni.
Dospělým i seniorům nabízejí prostor pro odpočinek i zábavu a v neposlední řadě bezprostřední kontakt s ostatními lidmi. Panuje obecný
souhlas, že je dobré tyto aktivity podporovat, protože činnost spolků
má nezastupitelnou pozitivní roli ve vzájemném soužití občanů všech
věkových skupin.
Pro sportovní organizace máme zpracovány zásady dotačního programu, který podporuje organizovanou činnost mládeže do 18 let. Částka z rozpočtu Polanky na mládežnický sport představuje 420 tis. Kč.
Druhý dotační program slouží ostatním zájmovým organizacím (skauti,
zahrádkáři, chovatelé, dechovka, písničkáři, promítání filmů, Orel, sociální organizace). Celkově má Polanka pravidelně v oblasti kultury
a zájmových spolků v rozpočtu částku okolo 540 tis. Kč.

Pomáhají takto vytvořené podmínky plnit zamýšlený záměr?
Podle počtu plesů, úspěchů polanských sportovců nebo množství pořádaných akcí by se chtělo říci, že ano. Určitě si však dovedu představit
ještě výraznější podporu. Tu už ale polanecký rozpočet těžko unese.
Dobře vím, kolik volného času je třeba obětovat, aby se podařilo připravit výstavu, koncert a jak dlouhá je pro dobrovolné trenéry sezóna.
Obec pomůže finančně. Tím hlavním stále bude zůstávat nadšení dobrovolníků, kteří jsou ochotni obětovat čas a energii ve prospěch druhých. Pro mě jsou tito lidé vysoko na společenském žebříčku.
Všude slyším nářek, že mladá generace má nejraději svůj telefon
a nechce se jí ani sportovat ani dělat nic jiného. Co mladí u nás?
Já si určitě nemyslím, že dnešní mladé generaci se nechce nic dělat. Jen
je jiná doba a spousta věcí je daná rychlým vývojem celé společnosti.
Sám s tím mám zkušenost jako trenér. Myslím si, že není třeba ani
lámat hůl, ani za každou cenu mladým cestičku životem prošlapávat a
zjednodušovat. Dnešní mládež má obrovské možnosti a předpoklady,
ale stejně jako kdysi my, potřebuje sem tam nasměrovat a někdy zase
přitlačit či podržet v období, kdy se jim nedaří. Je nesmírně důležité,
aby si rodiče uvědomili, kdo se jim o děti stará (škola, kroužky, kluby)
a navzájem se při výchově podporovali. Mám pocit, že v Polance se to
celkem daří.
Do Polanky se v posledních letech přistěhovalo mnoho nových obyvatel. Je pro ně jen hezkou noclehárnou nebo se už také zapojili do
místního života?
Jednoznačnou odpověď asi nemám. Zpočátku je spíše logickou prioritou dokončit vše kolem vlastního bydlení a adaptovat se v novém
prostředí. S tím se pojí spíš požadavky a občas i střety, protože se tu a
tam najde někdo, kdo se jednoduše plete ve svých domnělých nárocích.
Mám však pocit, že i díky dětem se mnoho nových spoluobčanů stále
více zapojuje do dění v obci a že s postupujícím časem nebude zřejmé,
kdo je starousedlík a kdo nový. Schopní a pracovití lidé jsou zapotřebí
všude a věřím, že se neztratí ani u nás.
Díky za rozhovor
Ptal se J.R.

INFORMACE CESTUJÍCÍM

Vítání občánků
V obřadní síni naší radnice dne 22. dubna proběhlo první „Vítání občánků“ roku 2017. Slavnostního obřadu přivítání mezi občany Polanky nad Odrou se zúčastnilo celkem šest miminek za účasti mnoha
rodinných příslušníků. Obřad měl příjemnou atmosféru, kterou svým
vystoupením zpestřily děti z mateřské školky a žáci ze základní umělecké školy. Rodičům ještě jednou blahopřejeme a děťátkům přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Další slavností obřad se bude konat na naší radnici 10.06.2017.
Prosíme rodiče dětí, kteří mají zájem o účast na vítání občánků, aby
tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu v Polance nad Odrou pmamulova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 102 nebo osobně v úředních hodinách pondělí a středa 07:30-11:15 a 12:15-17:00 hodin.
P.M.
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Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 14.03.2017 do 09.05.2017

Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Rozhodla o pronájmu 2 parkovacích míst na pozemku par. č. 2355/1,
výměry 28 m2 k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění parkovacích stání pro hosty i provozovatele Hostince na Hřišti v budově č. p.
1046, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve
výši 2.000,- Kč/rok za jedno parkovací státní
• Rozhodla o pronájmu části pozemku par. č. 2355/1, výměry 159 m2,
ostatní plocha, zeleň, za účelem zajištění zázemí pro provoz Hostince
na Hřišti v budově č. p. 1046, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.
• Souhlasila s umístěním ocelové konstrukce pultového tvaru o rozměrech 8680 mm x 4300 mm, před objekt č. p. 903 do obecního pozemku
par. č. 2350, vše k.ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace. Při ukončení nájemního vztahu bude markýza rozmontována a odstraněna z obecního pozemku par. č. 2350 na
náklady nájemníka.
• Rozhodla vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti
1,0 m x 1,7 m do Sportovní haly na ul. Heleny Salichové 1275/26A,
725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové výši 14.400,Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává
na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 pro společnost UNICAR,
spol. s r. o., se sídlem: Vítkovická 2744/36, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava.
• Rozhodla udělit předchozí souhlas v souladu s ustanovením § 27
odst. 5) písm. b) zákona 250/2000 Sb., v platném znění, a to k nabytí
finančního daru ve výši 5.000,- Kč, Mateřské škole Ostrava – Polanka
nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace, se sídlem Malostranská 124, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, jenž bude využit
pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.
• Vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupků a dodržování postupů při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
• Vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší cenové nabídky,
o pořadí nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodníky
1.května v Polance nad Odrou (PD + IČ)“ s účastníkem, který předložil
svou nabídku pod poř. č. 2 se společností SHB a.s., se sídlem Masná
1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za cenu nejvýše přípustnou
433.000,-Kč bez DPH
• Rozhodla o uzavření smlouvy se společností Z + M Partner, spol. s
r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, kdy předmětem smlouvy je zajištění služeb dotačního managementu ve věci projektu Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie
• Rozhodla o záměru pronájmu části pozemku par. č. 2665/42, výměry
cca 1.500 m2, orná půda, za účelem zřízení zařízení staveniště pro stavbu s názvem „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady
Janová v Polance nad Odrou“, do 31. 12. 2017 s výpovědní lhůtou 1
měsíc, za nájemné ve výši 25.000,- Kč.
• Vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly dohledu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele dle § 7a zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace spolku s názvem Polanští písničkáři, z. s., se sídlem: Molákova 701/1,725 25 Ostrava – Polanka nad
Odrou, IČ: 683 08 744, ve výši 5 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů
spojených s činností spolku pro rok 2017.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polanka, se sídlem: 1. května
592/100, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ: 649 89 909, ve výši
6 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s činností mladých
hasičů a plánované akce pro rok 2017.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s., se sídlem: Nábřeží 1212/4a, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ: 484 31 800,

ve výši 16 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů na vybavení svazu, pro
zajištění činnosti v roce 2017.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Polanka
nad Odrou, se sídlem: Molákova 701/1, 725 25 Ostrava – Polanka nad
Odrou, IČ: 725 61 408, ve výši 4 000,-Kč na částečné pokrytí výdajů
spojených s činností pobočného spolku pro rok 2017 (pořádání výstav,
zájezdů, přednášek).
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Ostrava – Polanka, se
sídlem 1. května 274/42, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ: 646
27 195, a to ve výši 5 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s
činností pobočného spolku v roce 2017 (výstavy, údržba chovatelského
areálu).
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace spolku s názvem Dělnická
tělocvičná jednota Polanka nad Odrou, z. s., se sídlem Molákova 701/1,
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ 637 31 576, a ve výši 3 000,Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s činností spolku v roce 2017
(odbor seniorů – jednodenní zájezd).
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, se sídlem: Červeného kříže 4/1672, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 495
93 412, a to ve výši 3 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s
úhradou dopravného - zájezd v roce 2017.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace obecně prospěšné organizaci s názvem Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem: Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 268 50 176, a to ve výši 7 500,Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s poskytováním mobilní hospicové péče o občany městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2017
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace ústavu s názvem Péče srdcem,
z.ú., se sídlem: Mírová 98/18, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 046 29
531, a to ve výši 4 500,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených se
zajištěním činnosti ústavu v roce 2017
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace spolku s názvem Společnost
přátel Poodří, z.s. se sídlem Oblá 1008/11, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ: 646 27 870, a to ve výši 1 000,- Kč na vydávání časopisu
Poodří v roce 2017, který se věnuje regionální vlastivědě krajiny podél
řeky Odry.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polanka, se sídlem 1. května
592/100, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ: 649 89 909 v celkové výši 5 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s činností
organizace v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí věcného daru ve výši 7 710,- Kč od firmy Rappa, spol. s.r.o., Za Humny 1052, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,
IČ 15502236, poskytnutí hraček na akci Pohádkový les na Janové,
pořádaný Osadním výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se
Školskou, kulturní a sportovní komisí městského obvodu Polanka nad
Odrou v roce 2017.
• Schválila Povodňový plán městského obvodu Polanka nad Odrou,
zpracovaný v březnu 2017 společností ENVIPARTNER, s.r.o., v rámci projektu „Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad
Odrou“
• Rozhodla o pronájmu části pozemku par. č. 2665/42, výměry 1 500
m2, orná půda, za účelem zřízení zařízení staveniště pro stavbu s názvem „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou“, do 31. 12. 2017 s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
za nájemné ve výši 25.000,- Kč, nájemci: Eurovia CS, a. s., se sídlem:
Národní 138/10, 110 00 Nové Město – Praha 1.
• Souhlasila s převodem stavby v k..ú. Polanka nad Odrou – „SO 02
Most přes Polančici „ na pozemku p.č.4379 v celkové ceně 4.017.191,00
Kč do majetku Statutárního města Ostravy a s tím související služebnosti na pozemku p.č. 4379 v celkové ceně 38.084,75 Kč do majetku
statutárního města Ostravy.
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• Rozhodla udělit předchozí souhlas v souladu s ustanovením § 27
odst. (5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a to k nabytí finančního daru Základní škole Heleny Salichové, Ostrava-Polanka
nad Odrou, příspěvkové organizaci od dárce Vae Therm, spol. s r.o.,
Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 61973815, a to ve výši
10 000,-Kč, účelově určený na částečné pokrytí finančních nákladů
spojených s výměnným pobytem žáků v rámci partnerství mezi školami ZŠ H.Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou a ZŠ Starozagorská
8 v Košicích
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace Klubu rodičů a přátel při ZŠ
H.Salichové Ostrava-Polanka, z.s., IČ: 70898022, ve výši 5 000,-Kč
na částečné pokrytí výdajů spojených s plánovanými akcemi pro děti
v roce 2017.
• Rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu na realizaci stavby s názvem „Areál pro děti
a aktivní odpočinek“ v rozsahu předloženého návrhu
• Vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou za období
01-03/2017
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 2 000,- Kč od společnosti
UNICAR, spol. s r. o., se sídlem: Vítkovická 2744/36, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava, IČ: 439 65 580, na akci s názvem „Pohádkový
les na Janové“ konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním výborem
Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní
komisí městského obvodu Polanka nad Odrou v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 1 500,- Kč od společnosti
RZ sádrokartony, s.r.o., Zdeněk Raszka, se sídlem: Severní 1237/47,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, IČ: 28619838, na akci s názvem
„Pohádkový les na Janové“ konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní
a sportovní komisí městského obvodu Polanka nad Odrou v roce
2017.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 2 000,- Kč od společnosti
SABTIKAS, s.r.o., se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 OstravaPoruba, IČ: 26804719, na akci s názvem „Pohádkový les na Janové“
konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní komisí městského
obvodu Polanka nad Odrou v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 1.500,- Kč od společnosti
KLIRA PLUS,s. r. o., se sídlem: U Hrůbků 2000/140, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČ: 294 51 523, na akci s názvem „Pohádkový les na Janové“
konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní komisí městského
obvodu Polanka nad Odrou v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od společnosti

SOUSEDSKÉ VZTAHY
Stále častěji, nejen na stavebním úřadu, se setkáváme se stížnostmi
v rámci „sousedských vztahů“. Bohužel čím dál více se stává, že se naši
spoluobčané domnívají, že mohou své problémy se sousedem řešit přes
stavební úřad nebo jiný odbor zdejšího úřadu.
Ráda bych Vás ujistila, že všemi „nepovolenými“ stavbami i dalšími
stížnostmi se zabýváme dle našich možností, ale pokud se jedná o problémy mimo kompetenci úřadu, je nutné se obrátit na příslušný soud
v rámci občanskoprávních vztahů. Musíme si všichni uvědomit, že
zdejší samospráva i státní správa je povinna respektovat zákony této
republiky, bez výhrady, i za cenu, že se nepodaří vyhovět všem přáním
a požadavkům. Každý se snažíme svou práci odvádět maximálně dobře, dle námi svěřených kompetencí.
Z pohledu občana této krásné lokality u Ostravy bych ráda apelovala
na nás všechny, abychom si uvědomili, že jsme si tuto lokalitu vybrali
k bydlení právě proto, že je zde klid a v rámci dobrých sousedských
vztahů bychom si ho měli snažit udržet. Je to jen na nás, zda se budeme
vzájemně respektovat…
Ing. Jaroslava Lokajová

LAWERS EKODOMY, s.r.o., se sídlem: Vítkovická 3299/3a, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 032 38 733, na akci s názvem „Pohádkový les na Janové“ konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním
výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a
sportovní komisí městského obvodu Polanka nad Odrou v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč od společnosti
VMBal, s.r.o., se sídlem: Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov, IČ: 277 74 821, na akci s názvem „Pohádkový les na Janové“
konanou dne 8. 5. 2017, pořádanou Osadním výborem Janová a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní komisí městského
obvodu Polanka nad Odrou v roce 2017.
• Vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za období 01.01.– 31.03.2017
• Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Heleny Salichové Ostrava – Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni
31.12.2016 za účetní období 01.01.2016 – 31.12.2016
• Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Ostrava – Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2016 za účetní
období 01.01.2016 – 31.12.2016
• Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo 982707-0331/2012, E2017/9470/D3
s Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
1, kde předmětem je změna podací pošty na poštu Partner Ostrava 25
a prodloužení této dohody na dobu neurčitou.
• Rozhodla o poskytnout finanční dotace SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., se sídlem ul. Molákova 701/1, 725 25 Ostrava – Polanka nad
Odrou, IČ: 041 03 734, ve výši 30.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů
spojených s pořádáním 23. ročníku tradičního mezinárodního turnaje
mladých házenkářů Polanka CUP 2016.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace pobočnému spolku s názvem
Orel jednota Ostrava – Polanka, se sídlem Úzká 179/3, 725 251 Ostrava
– Polanka nad Odrou, IČ: 654 68 830, a to ve výši 2 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s činností pobočného spolku v roce 2017.
• Vzala na vědomí Záznam o výsledku přezkoumání hospodaření
• Rozhodla
na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena, o pořadí
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci
zadání veřejné zakázky s názvem „Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3,
Polanka nad Odrou (PD+IČ)“, se společností DOPRAPLAN s.r.o.,
se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, IČ: 05411572 za cenu
246.100,00 Kč bez DPH.

INFORMACE CESTUJÍCÍM

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

Služba sledování změn údajů
o nemovitostech
Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad
zeměměřický a katastrální osobám, které mají zapsáno věcné právo
k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu.
Služba uživatele automaticky informuje v okamžiku, kdy dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách jsou zasílány prostřednictvím osobních distribučních kanálů (datová schránka, e-mail, krátká textová zpráva) nebo webovou službou
(varianta vhodná zejména pro žadatele, kteří mají zapsáno věcné právo
k velkému počtu nemovitostí).
Žádost o zřízení služby lze podat prostřednictvím této webové aplikace, pokud má žadatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, nebo
v listinné podobě. V listinné podobě lze žádost podat osobně na katastrálním pracovišti nebo zaslat poštou na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Podrobnější informace lze získat na stránkách ČÚZK.			
Ing. Jaroslava Lokajová
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DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
V prvním čtvrtletí letošního roku byl pro území městského obvodu
zpracován digitální povodňový plán (dále jen dPP). Jeho realizace proběhla v rámci projektu s názvem „Protipovodňová opatření městského
obvodu Polanka nad Odrou“, který je spolufinancován Evropskou unií
- Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Odkaz na dPP je trvale umístěný na webových stránkách městského
obvodu. Jedná se o základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území městského obvodu, ale je také přínosem pro
samotný městský obvod a jeho obyvatele při vyhledávání informací
i v době mimo povodňové situace. Digitální verze soustřeďuje na jedno místo veškeré související informace a umožňuje přímé vyhledávání
v textech a grafické části, jenž tvoří mapové podklady. Můžeme například upozornit na zajímavé odkazy zobrazující informace o aktuálním
stavu vodního toku Polančice z hlásného profilu umístěného u lávky
k Mateřské škole na ul. 1. května, a údaje ze srážkoměru umístěného
na objektu Základní školy Heleny Salichové. Rovněž mapové podkla-

dy jsou zpracovány jinou formou, jsou zde zobrazovány čísla popisná a lze také přímo vyhledávat základní údaje z katastru nemovitostí.
Nezbytnost aktualizace a zpracování dPP potvrdily i nedávno zvýšené
stavy vodního toku Polančice, kdy došlo k vylití především na místní komunikaci Sjednocení. Výška vodní hladiny na měřeném hlásném
profilu Polančice dosáhla 3. stupně povodňové aktivity a naplnila nejen
koryto potoka, ale i zprávy některých médií. Poděkování patří Sboru
dobrovolných hasičů, který nepřetržitě, po dobu bezmála 30 hodin,
prováděl monitoring stavu vodního toku a zajišťoval průtočnost veškerých rizikových objektů jako jsou lávky, mosty a splavy. Hasiči rovněž
zajišťovali čerpání vody ze zatopených sklepů a uzávěrku zaplavené
komunikace včetně následného vyčištění. Jen díky poklesu srážek nedošlo k většímu ohrožení, a proto přejeme všem, aby dPP byl využíván
především k vyhledání informací v době mimo povodňové situace.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

POŠTA PARTNER V OBCI POLANKA NAD ODROU
Vážení občané,
Charita Hrabyně zaměstnavatel zdravotně znevýhodněných osob u Vás v obci otevírá novou službu, bude zde provozovatel pošty a poštovních
služeb v rámci projektu Partner České pošty.
Pro naši organizaci je to pilotní projekt, kde budeme zkoušet a hledat uplatitelnost osob s handicapem a jejich možného zapojení do pracovního procesu v poštovních službách a doplňkového prodeje výrobků a služeb. Tímto bych vás občany požádal o trpělivost při vašem vyřizování požadavků a služeb. Sídlo zůstává na adrese 1. května 1136/156a / prostory bývalé České pošty/ v Polance nad Odrou a také telefonní
spojení tel. 596 931 013. Otevírací doba
je PO - PÁ 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00.
V rámci provozu Pošty partner sv. Gabriela archanděla patrona dobrých zpráv
a poštovních služeb bude i nově
otevřen krámek, který nabídne prodej výrobků a služeb chráněných dílen, sociálních podniků a také různých
organizací které pracují s postiženými lidmi. Nabídne Vám výrobky, dekorace, květiny, svíčky, dřevěné a textilní výrobky, kreativní sady, pohledy
a mnoho dalších výrobků a služeb. Také budeme v rámci krámku prezentovat organizace, které podporují zaměstnávání lidí s handicapem. Více zde: http://hrabyne.charita.
cz/aktuality/. Nákupem poštovních služeb,
výrobků, zboží a dalších služeb podpoříte
zaměstnávání lidí s handicapem.
Těšíme se na Vaši návštěvu a vzájemnou
spolupráci.
Více informací na www.hrabyne.charita.
cz, www.dilnyhrabyne.charita.cz, Dotazy
a připomínky můžete zasílat na email:
hrabyne@charita.cz
S přáním všeho dobrého František Horsákředitel Charity Hrabyně
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POSELSTVÍ PRO BUDOUCÍ GENERACE
Do makovice věže kostela sv. Anny bylo uloženo poselství pro budoucí
generace.
Dne 11. dubna 2017 v dopoledních hodinách vložil na faře v Polance
nad Odrou kněz Zdeněk Pluhař za přítomnosti starosty obce, kronikáře, zástupců Ostravsko - Opavské diecéze, pracovnic památkového
úřadu a zástupců stavebních firem, do dvou nových měděných schránek dokumenty a předměty, které budou připomínat dnešní dobu.
Do třetího nového a menšího tubusu se vrátily na původní místo materiály nalezené při demontáži makovice v lednu roku 2017. Byly to
německy psané noviny ze 16. září 1894 a dva německy psané rukopisy
o začátku stavby kostela a o zřícení již postavené věže dne 4. října 1893.
Všechny tři nové schránky byly po naplnění dokumenty ihned pokrývačskou firmou zacínovány a vloženy do makovice kostelní věže.
Za zmínku jistě stojí, že současná makovice věže kostela sv. Anny byla
vyrobena z 3 mm měděného plechu a celá je pozlacena plátkovým zlatem. Rozměry nové makovice jsou naprosto stejné jako té původní:
výška je 110 cm a průměr 70 cm. Nad makovicí byl umístěn původní
kovaný kříž, jehož výška je 4,5 m a šířka 2,5 m. Tento kříž se nachází
ve výšce 55 m nad zemí.
Stanislav Výtisk - kronikář
Dokumenty uložené do makovice kostela sv. Anny v Polance nad
Odrou dne 11. dubna 2017.
Propagační materiály katolické farnosti v Polance nad Odrou:
- fotky kostela s lešením v roce 2017 6 ks
- fotka současných ministrantů s panem farářem
- fotka dětské scholičky v Polance nad Odrou
- fotky vnitřních prostor kostela 2 ks
- kopie současných platných papírových peněz
- český překlad o zřícení kostelní věže v roce 1893
- rozpis úklidu kostela v roce 2017
- popis farnosti a seznam obětavých farníků
Propagační materiály obecního úřadu v Polance nad Odrou:
- novodobé pohlednice Polanky nad Odrou – 3 ks
- Polanský zpravodaj č.1/2017
- darovací smlouva na peněžní dar katolické farnosti na opravu kostela
- nástěnný kalendář Polanky nad Odrou na rok 2016
Propagační materiály kostelního sboru v Polance nad Odrou:
- fotky současného pěveckého kostelního sboru 2 ks
- historie kostelního pěveckého sboru

Noviny:
- Katolické noviny ze dne 10.4. 2017
- Moravskoslezský deník ze dne 10.4. 2017
Propagační materiály z Ostravsko – Opavské diecéze:
- fotografie biskupa Františka Lobkowicze
- článek z novin o jmenování pomocného biskupa Ostravsko – Opavské
diecéze
- pohlednice Biskupství Ostravsko – Opavské diecéze
- výroční zpráva Biskupství Ostravsko – Opavské diecéze za rok 2015
- měsíčník OKNO č.2/2017
Propagační materiály stavebních firem podílejících se na opravě
kostela:
- firma SOKO (p. Soudek + p. Kolář), bývalé a současné kovové mince
- firma Teslice cz. (p. Miroslav Mynář), seznam všech dělníků podílejících se na rekonstrukcikostelní věže
Do třetího, menšího tubusu byly zpět vloženy původní materiály nalezené při demontáži makovice v lednu roku 2017. Byly to německy
psané noviny ze 16. září 1894 a dva německy psané rukopisy o začátku
stavby kostela a o zřícení již postavené věže dne 4. října 1893.

POLANKA CUP 2017
Stalo se již pravidlem, že každoročně v druhém červnovém týdnu
organizuje v našem městském obvodu sportovní klub Házená Polanka
mezinárodní mládežnický turnaj v házené Polanka Cup.
Letošní, již 23. ročník, bude probíhat v termínu od 8. do 11. června
2017 a bude se odehrávat ve čtyřech obvyklých kategoriích (od nejmenších hráčů až do 17 let) na těchto sportovištích: sportovní hala při ZŠ
H. Salichové (mladší dorost), fotbalové hřiště (mladší a starší žáci)
a areál Dělnického domu (minižáci). V současné době je přihlášeno
62 družstev v hlavní soutěži a přes 20 družstev v rámci sobotního
vedlejšího turnaje minižáků 4+1. Očekáváme, že na letošní největší
polanecké házenkářské akci bude cca 900 účastníků. Jedná se o akci
se značným kulturně-společenským přesahem, kterou nelze uspořádat
bez spolupráce s mnoha partnery a dalšími institucemi. Letošní ročník
opět podpořil Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, městský
obvod Polanka nad Odrou a Základní škola Heleny Salichové.
Ve čtvrtek 8. června 2017 zároveň proběhne turnaj v házené pod názvem Children’s Cup 2017. Jedná se o finálový turnaj ostravských základních škol v miniházené a uskuteční se na fotbalovém hřišti. Organizaci této akce zajišťují učitelé polanecké základní školy ve spolupráci
s házenkářským klubem.
Turnajové zápasy Polanka Cupu odstartují v pátek 9. června 2017
zápolením v základních skupinách. Utkání o umístění jsou plánována
na sobotní podvečer. Po oba dny budou utkání probíhat v době od 8:00

hod do 20:00 hod. Závěrečná finálová utkání se odehrají
v neděli 11. června ve sportovní
hale v době od 9 do 14 hodin.
Po všechny tři dny bude k vidění mnoho zajímavých utkání!
Doprovodný program včetně
dětského dne, který připravuje
Školská, kulturní a sportovní
komise městského obvodu v
Polance, proběhne v odpoledních hodinách v sobotu10. června 2017
v areálu Dělnického domu. Na děti čeká spousta menších i větších překvapení a každý si určitě přijde na své. Namátkou bude připraven skákací
hrad, trampolína, lanová dráha, malování na obličej, taneční vystoupení
a mnoho doprovodných soutěží pod vedením polaneckých skautů.
Nebude chybět ani tradiční jízda na konících, možnost zatočit si kolem
štěstí a pro všechny bude připravena sladká odměna. Sobotní program
bude zakončen oblíbeným ohňostrojem.
Veškeré informace nejen o turnaji, ale i o klubu házené v Polance naleznete na webu www.hazena-polanka.cz a www.polankacup.cz.
Srdečně zveme na sportovní i kulturní část turnaje, přijďte se podívat
a staňte se i Vy součástí turnaje.
–HÁZENKÁŘI--
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OSADNÍ VÝBOR JANOVÁ A PŘEMYŠOV
Víkend v Pohádkovém lese.
Letošnímu setkání s bytostmi ze světa pohádek a iluzí předcházelo období příprav a obavy z rozmarů letošního počasí. Ty se naštěstí nevyplnily. Sice jsme se moc neohřáli, ale zase jsme nezmokli a mohli si celý
program náležitě užít.
Vstup do lesa Hranečník střežili dva statní rytíři v plné zbroji. Příchozím otevřeli kouzelnou cestu překvapení, zážitků a nezbytné fantazie.
První zastavení u Alenky v říši divů a zkoumání nejrůznějších vůní,
bylinek a určitě i některých čarovných bylin. Ostatně nebylo odtud daleko ke Dvěma čarodějnicím. Jejich plátěný tunel, coby tajemná sluj,
prověřil srdnatost a nebojácnost malých poutníků. U Mimoňů si děti
vytáhly ten správný míček, aby jej pak po žebříku vynesly a uložily
do srpku měsíce, houpajícího se nad hlavami. Klauni ze zastavení
U cirkusáka si pro děti připravili překážkovou dráhu. Její zdolání nebylo pro všechny určitě jednoduché, ale na konci čekal další dukát do
sbírky. V zastavení U kováře se děti seznámily s kovářským nářadím
a pan kovář se svým malým pomocníkem prověřil zručnost dětí při
zatloukání hřebíků. Tomu všemu přihlížela z ohrady dvě malá jehňátka.
Zájem byl oboustranný. U pavouka děti zdolávaly průchod pavoučí sítí.
Nebylo to vždy jednoduché. Piráti učili kluky, možná budoucí piráty,
vhazovat do moře kotvu. Mezitím holky navlékaly korále, kterých je
v pirátském řemesle vždy dost. Společná cesta za pokladem dovedla děti k dalšímu dukátu do sbírky. U princezny ze mlejna děti nosily
vodu, aby vantroky nevyschly a mlýnské kolo se nezastavilo a pomohly
s nošením pytlů mouky. Máša a medvěd na rozkvetlé louce. Některé
květy skrývaly medové překvapení. To si pak děti ochutnaly ze sklenice
skutečné sladkosti. Mňam. Chůze po lanové dráze při dalším zastavení sice nebyla vhodná pro nejmenší mrňousky, ale prověřila odvahu
a šikovnost ostatních. Zastavení U Karkulky a vlka připomnělo známou
pohádku. Děti pomohly doručit vlkovi Karkulčin košík s dobrotami
a doplnily si sbírku dukátů na konečný počet. Od Karkulky k pohostinnému mysliveckému zbývalo urazit již jen pověstný skok. Zde měli dva
mušketýři plné ruce práce podělit poutníčky chutnou pamětní perníkovou medailí a hračkou, kterou si děti vybraly samy z bezedné truhlice
s odměnami.
8. května se areál myslivny proměnil ve velikou pouť plnou atrakcí,
provoněnou dýmem táboráku a vůněmi špekáčků, bramboráčků, cukro-

vé vaty a nápojů pro odrostlejší návštěvníky. Skákací hrady, projížďky
na koni a k tomu dobrůtky a vystoupení skupiny Keltik. Obdiv trubačům Mysliveckého sdružení, kteří návštěvníkům předvedli své umění.
Zvláštní pozornost si zaslouží šermíři a komedianti jak sami sebe výstižně pojmenovali členové skupiny Keltik. Svým programem dokázali po celé odpoledne dobře a vkusně bavit a často vtáhli do svého
vystoupení i naše děti. Šermířské a turnajové scény, prezentace historických i novodobých flašinetů, ohňová produkce, která si zasloužila
skutečné uznání. To vše provázeno vkusným moderováním, jež dokázalo zaujmout i pobavit. Vše ale jednou končí. Po příjemně stráveném
odpoledni a podvečeru nezbývá než doufat, že návštěvníkům letošního
Pohádkového lesa zůstanou jen ty nejhezčí vzpomínky.
Pohádkový les je nerozsáhlejší každoroční akcí Osadního výboru Janová a Přemyšov. Rozsah akce vysoce přesahuje materiální i lidské možnosti OV a nemohla by se uskutečnit bez výpomoci obětavých sousedů
a štědrých sponzorů. Díky všem, kteří se zapojili do přípravy a prodeje
občerstvení, do ozvučení areálu a pomáhali na nejrůznějších místech.
Díky všem z trasy Pohádkového lesa. Sami si v lese postavili pohádkové zastaveni, strávili s dětmi řadu hodin a po ukončení vrátili lesu
původní podobu.
Naši, dnes již pravidelní sponzoři jsou velmi významnými zejména finančními přispívateli a sluší se je vyjmenovat. Jsou to: RAPPA s.r.o.,
Heller reality s.r.o.,Unicar spol. s.r.o., Zdeněk Raszka RZ sádrokartony.
Velmi vítáme i nové sponzory a děkujeme za jejich přispění. Jsou to :
LAWERS EKODOMY s.r.o. , KLIRA PLUS s.r.o., VMBal s.r.o.
Zvláštní poděkování patří Mysliveckému sdružení Svinov. Každoročně
nám poskytuje v plen své prostory a v letošním roce se podílel i na
organizačním zajištění.
Mimořádné poděkování si bezesporu zaslouží i členky Osadního výboru, které bez ohledu na rodinné povinnosti věnovaly společné věci více,
než kdokoliv jiný. Díky paní Martino, paní Markétko, paní Aničko. Dík
Vašim rodinám, nemají to s Vámi jednoduché.
Srdečný dík patří i rodině Mikšánkových, že celou akci zachytila pomocí fotoaparátu (viz: http://terezka-mikyska.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_Janova_2017 ).
-n-
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MYSLIVCI A JARO
Hned s prvními jarními dny se několik myslivců pustilo do revitalizace jednoho z mála remízků, které ještě v honitbě Polanka nad
Odrou zbývají. Po vyčištění náletových dřevin – převážně keřů černého
bezu – vysadili sazenice ušlechtilých stromů a založili tak budoucnost
kousku krajiny. Černý bez naprosto zaplevelil lesní pozemek, zbavil
ho bylinného patra, které je velmi důležité pro zajíce, bažanta a další
zvěř – zejména srnčí populaci. Ke dvěma členům mysliveckého spolku Poodří se přidal žák Základní školy Heleny Salichové – Dominik
Adamec. Tento mladý muž projevil zájem o myslivost a péči o krajinu. Ujal se ho zkušený myslivec a Dominik pomalu vstřebává znalosti
o zvěři, jejím životním prostředí, ale také začíná vnímat negativní vlivy člověka. Sám viděl, co člověk dokáže vynést do přírody
a pomohl s likvidací černých skládek. Je s podivem, že se stále nacházejí individua, která nevyužívají všech možností, jež obec pro
své občany realizuje. Ať jsou to velkoobjemové kontejnery nebo
společnost OZO, kam se dá třikrát týdně vyexpedovat vše, co
nechceme mít doma. Věřme, že budoucí myslivec bude stále citlivěji
vnímat problémy, s nimiž se potýká divoká zvěř; venčení psů, které jejich majitelé nechají volně pobíhat v revíru a štvát zvěř. Jízdy jezdců na
terénních motorkách či čtyřkolkách přes pole, ale také kavalkády jezdců

na koních přes lány zemědělských plodin, kolem nichž opět volně pobíhají psi. Dominik se zcela určitě také zamýšlí nad tím, jak je možné, že
lidé šlapou po zemědělských kulturách; jsou i takoví, co dokonce jezdí
přes pole vojtěšky autem a zkracují si tak cestu k domovu. Je to možné proto, že v našem státě prakticky neexistuje vymahatelnost práva,
v tomto případě zákona o myslivosti a – třeba – jen slušného chování.
Myslivci (a nejen oni, ale i většina pořádkumilovných občanů) by uvítali nekompromisní zásah Úřadu městského obvodu Ostrava-Polanka
nad Odrou, v jehož kompetenci je možnost uplatňovat vyhlášku města
Ostravy, která upravuje podmínky pro pohyb psů nejen v obci, ale také
ve volné přírodě, a využít příslušníků městské policie k důslednější
kontrole dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel tam, kde obec
za nemalých nákladů instalovala příslušné dopravní značky.
Blíží se červen, měsíc v němž se rodí mláďata zvěře. Matky - ať
jsou to srny, zaječice, bažantí slepice a stále vzácnější koroptvičky – v této době potřebují maximální klid a ohleduplnost. Dočkají
se myslivci někdy toho, že se do společnosti vrátí respekt k přírodě,
respekt k zákonům, respekt k práci těch, kdo chrání zbytky přírodního
bohatství?
- neš -

Nehoda na lešení kostela

Rychle, levně, kvalitně.

V úterý 18. dubna krátce po 13. hodině došlo k vážnému úrazu pracovníka, který na lešení kostela sv. Anny v Polance opravoval věžní hodiny. U tohoto pracovníka došlo k úrazu elektrickým proudem a následné
zástavě životně důležitých funkcí. Úraz byl okamžitě nahlášen na tísňovou linku. Za necelých 10 minut přijeli na místo profesionální hasiči
z Poruby, kteří se mimo jiné zabývají záchranou osob z výšek a hlubin.
Po ustavení techniky a automobilového žebříku, provedla lezecká skupina vyzbrojena lany a transportní technikou výstup po schodech a dále
po lešení až ke zraněnému opraváři.
Tak začalo prověřovací cvičení profesionálních hasičů HZS MSK, které mělo za úkol prověřit jednotku při záchraně osoby z větší výšky.
Zasahující hasiči do poslední chvíle, než spatřili zblízka na lešení zraněného kolegu-figuranta, netušili, zda jde o reálný zásah nebo „jen“
o cvičení. Jelikož se zásah odehrával v 35 metrové výšce, nebylo možno využít automobilového žebříku s 30 metrovým dosahem. Proto velitel zásahu zvolil možnost transportu zraněného venkovní cestou kolem
lešení pomocí lan a transportní vany. Kolemjdoucí občané mohli vidět,
jak by asi vypadal skutečný zásah hasičů. Toto cvičení mělo prověřit
jak práci hasičů, tak i další součinnost složek IZS a dopravního podniku, neboť na malou chvíli byla autobusová doprava kolem kostela
zcela zastavena. Nepřímo byla prověřena i rychlost šíření zprávy mezi
občany Polanky o těžkém, potom i o smrtelném zranění pracovníka,
neboť informace typu „jedna paní povídala“ se v nákupním středisku
Hruška rozebírala ještě druhý den.
Na závěr lze ještě dodat, že cvičení hasičů na věži kostela bylo uskutečněno poprvé v historii kostela.
Stanislav Výtisk - SDH Polanka

Na požádání zaměstnanců ÚMOb v Polance provedlo v sobotu 15.
dubna osm členů naší zásahové jednotky v rámci odborné přípravy
„pilařů“, pokácení 1 ks stromu na ulici 1. května u čp. 157/A. Habr
o průměru kmene cca 55 cm byl u své paty silně nahnilý, hrozil pádem na elektrické vedení a na přilehlou páteřní komunikaci. Z důvodu
těsné blízkosti elektrického venkovního vedení a veřejného osvětlení,
bylo postupné pokácení stromu provedeno z 27 metrové automobilové
plošiny, kmen byl rozřezán na manipulační kusy a z komunikace odstraněn. Tento den dopoledne dobrovolní hasiči ještě odstranili další tři
stromy u lázeňského domu. Všechny byly uschlé a hrozily pádem na
parkoviště, elektrické a telefonní dráty nebo na přilehlé budovy. I toto
postupné odstranění stromů bylo provedeno z automobilové plošiny.
Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných hasičů byla celá
akce zdárně provedena.
Stanislav Výtisk - SDH Polanka
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23. ročník

MEZINÁRODNÍ
TURNAJ
V HÁZENÉ
8. až 11. června 2017

POLANKA
CUP
2017
KATEGORIE
mini 6+1
mladší žáci a žačky
starší žáci a žačky
mladší dorostenci/dorostenky
starší dorostenky
Hrací místa:
- Sportovní hala
- Areál dělnického domu
- Fotbalové hřiště
9. – 11.6.2017 8:30 – 19:00

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

www.polankacup.cz
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DETSKÝ DEN
AREÁL DĚLNICKÉHO DOMU POLANKA NAD ODROU

sobota

10.6.17 od 14.00 hod
PROGRAM:
14:00 – zahájení
soutěže pro děti – Skautský oddíl Polanka nad Odrou
vystoupení dětí Mateřské školky v Polance nad Odrou
vystoupení dětí Základní školy Heleny Salichové

hasiči z Polanky nad Odrou - výstava techniky místního sboru a cvičný zásah
16:00 - vystoupení žáků Základní umělecké školy Heleny Salichové
16:30 - Metan Trial – akrobatické kousky na kolech a parkour
17:30 - vystoupení mladé nadějné zpěvačky z Frýdku-Místku KACZI – Kateřina Kouláková
19 :00 - k tanci a poslechu zahraje kapela Banda del Caffé
21:00 - Diskotéka
22:00 - Ohnivá šou
22:15 - Ohňostroj
Během celého dne bude probíhat v rámci dne dětí malování na obličej,
skákací hrad a pouťové atrakce pro děti.
Výstava techniky firmy BV – technika a.s.

Pořadatel Školská kulturní a sportovní komise Polanka nad Odrou ve spolupráci s SK Házená Polanka
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HUDEBNÍ TOULKY EVROPOU
Po nějakém čase zavítali do polaneckého kina Retrostar AKOBAND
Klimkovice a Famózní klimkovické pjenice s programem Hudební
toulky Evropou.
Toto hudební uskupení má již očividně v Polance své publikum. Kino
Retrostar bylo téměř plně obsazeno.
AKOBAND Klimkovice a FKP nás tentokrát potěšili pozvánkou na let
Boeingem 737 Evropou jak hudbou, tak obrazem.
Během skvělého vystoupení jsme měli možnost poslechnout si skladby
z Francie, Španělska, Finska, Itálie, Maďarska, Moravy a z Čech.
Hudební cestování bylo také proloženo zajímavou projekcí a vyprávěním o krásách těchto zemí.
Díky AKOBANDu Klimkovice a FKP tak mohl Boeing 737 jménem
Retrostar uskutečnit polaneckým pasažérům poznávací let Evropou.
Budeme se těšit na další zahraniční let v doprovodu tohoto hudebního
klimkovického uskupení.
Za nadšené účastníky letu Jana Brzobohatá a Alena Vařeková.

VIDEO SOUTĚŽ
V dubnu pod záštitou Klubu rodičů a přátel ZŠ HS a Základní školy
HS v Polance proběhla nová akce pro děti, a to VIDEO SOUTĚŽ s tématem „Můj pohled na svět“. Cílem organizátorů bylo podpořit školní
mládež v tom, co je jí vlastní a nabídnout i něco navíc. Je zřejmé, že pro
žáky základních škol je v posledních létech nejbližším přítelem mobil;
kromě hraní her a zasílání SMS zpráv mladí stále něco fotí nebo natáčejí. Proto jsme využili této situace a nabídli jsme odměnu těm, kteří
najdou odvahu něco společně vytvořit a presentovat na veřejnosti.
Zadané téma bylo dostatečně široké, aby se do něj vešel dobrý nápad.
Snímky zaslané do soutěže musely splňovat několik podmínek, jako je
např. etická stránka námětu, dále pak i určitá technická kritéria, jako
délku, či kvalitu apod., aby bylo možné ty nejlepší promítnout kamarádům a rodičům v místním kině.
V pilotním díle této nové akce se v RETROSTARu promítaly snímky
tří tvůrčích skupin:
První snímek skupiny „Chameleon Production“, kterou tvořili žáci
Martin Sobek, Vojta Mitura, Dominik Žanda, Radek Šťastný a Marián
Šťastný. Na plátně jsme shlédli vtipnou a zábavnou detektivní scénku, zachycující dopadení novodobých zločinců tzv. hackerů. U tohoto
příspěvku jsme jako organizátoři ocenili, že případ byl zdárně vyřešen
a že v Polance můžeme počítat s kvalitními výkony našich agentů.
Druhá skupina s názvem „Krtci v přírodě“, jíž tvořily žákyně Kristýna Deklevová, Darina Cholevová a Tereza Sýkorová diváky oslovila
fotokoláží s přírodními motivy a hudebním podkresem. Nabídla jim
nevšední okamžiky naší přírody zastavené v čase. I zde jsme vyzdvihli
vyvinutý cit pro krásu a poděkovali jsme našim fotografkám za zachycení detailů přírodní krásy, kterých si běžně nestihneme všimnout.

Třetí snímek žákyň Markéty Kozarové, Terezy Hrubé - skupiny „Hrubá Koza“ předvedl módní přehlídku – top výběr ze šatníku rodičů.
Dívkám jsme poděkovali za téměř profesionální střih, popisky snímků
a zrychlení děje, rovněž za vtipné podání a umělecké cítění.
Všem tvůrcům děkujeme za účast a osobní odvahu. Líbilo se nám, že
téma Můj pohled na svět všichni vnímali ze svého úhlu, každý příspěvek byl žánrově jiný a každý měl své kouzlo. V tomto ročníku nebylo
hodnoceno pořadí snímků, všechny ale obdržely bouřlivý potlesk ze
sálu. Tvůrci pak byli oceněni dárkovými poukázkami, které věnoval
Klub rodičů.
Tímto vyzýváme všechny nezúčastněné, aby odhodili svůj ostych a případnou nedůvěru v sebe sama a zapojili se do dalšího ročníku soutěže.
Ing. Simona Kozarová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Zveme vás k účasti v soutěži výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými problémy s názvem „I malá rodina umí velké věci“.
Soutěž je vyhlášena v rámci jubilejního XXV. ročníku Evropských dnů
handicapu v Ostravě, který se uskuteční ve dnech 2. - 6. října 2017.
Soutěžní podmínky
-Účastnit se mohou děti a mládež do 26 let se specifickými problémy
a také vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto
cílovou skupinu.
- Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací.
- Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci.
-Výtvarné práce musí být opatřeny názvem obrázku, jménem, příjmením, věkem a krátkým představením autora. Chybět nesmí ani kontakt
na autora, případně organizaci, za kterou se soutěže účastní.
-Účastí v soutěži vyjadřuje každý jednotlivec i instituce souhlas s prezentací autorského díla na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON
může dílo užít k propagačním či jiným účelům, a to bez nároku na
autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.

- Poslané výtvarné práce do soutěže nebudou vráceny.
Uzávěrka soutěže je 30. června 2017!
Máte-li zájem se výtvarné soutěže zúčastnit, informujte nás laskavě na
e-mail: mvrbova@asociacetrigon.eu , abychom Vás mohli zařadit mezi
partnerské organizace na internetových stránkách Evropských dnů handicapu.
Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu:
Asociace TRIGON, Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba.
Na obálku nezapomeňte připsat heslo: „Výtvarná soutěž“
Nejzajímavější a nejzdařilejší práce budou vystaveny během konání
letošních Evropských dnů handicapu v Ostravě.
Deset nejlepších autorů, které vybere odborná komise, bude oceněno
4. října v Domě kultury města Ostravy na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2017.
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Jarní dědkové, aneb pálení čarodějnic př. n. l.
Před dávnými časy, kdy lidé neměli k dispozici náramkové hodinky
ani mobily, naučili se sledovat čas podle pohybu slunce a měsíce po
obloze. Také bylo důležité vědět, kdy je nejlepší čas zasít, aby byla
dobrá úroda, která zajistí potravu pro celý rod na celý rok. Naši slovanští prapředkové žili pospolu v rodových državách, kdy každý člen rodu
dělal to, k čemu měl největší talent; všichni si byli vědomi, že pouze
společně mohou odolávat nepřízni osudu či rozmarům počasí.
Rok byl rozdělen na čtyři základní období mezi jarní rovnodenností,
letním slunovratem, podzimní rovnodenností a zimním slunovratem.
V těchto dnech se lidé scházeli na posvátných místech, děkovali bohům
za dary, žádali o jejich přízeň. Své díky vyjadřovali také společným tancem a zpěvem. Každé z těchto období se dále dělilo na zhruba polovinu
a v těchto dnech se připomínali předkové rodu – období se nazývalo
Jarní dědkové, Letní dědkové atd. Do naší doby přetrvaly připomínky
i těchto významných dnů; známe je jako Hromnice (2. února), pálení
čarodějnic (30.4.), dožínky (přelom července a srpna), či dušičky (halloween, 2.10.).
Na přelom dubna a května tedy připadají tzv. Jarní dědkové, jindy je
svátek nazýván také Noc ohňů (u Keltů Beltain). Jde o svátek, který
souvisí se sexualitou – volbou partnera, prohloubení stávajícího vztahu,
podporou plodnosti. Pálily se velké ohně, které měly ochrannou moc.
Oheň je tzv. zástupným prvkem Slunce na Zemi. K Noci ohňů se pojí

očista ohněm, kdy se pálí vše „nedobré“, aby se udělalo místo na to
nové, co s jarem přichází.
Letošní „Jarní dědkové“ v Polance vylákali opravdu hodně místních
i přespolních k účasti na oslavě Velkého ohně v neděli 30. dubna.
Od půl páté se malé čarodějnice a kouzelníci shromáždili jako každoročně u staré školy a za doprovodu traktůrku čaroděje Kobzy přelétli na
sokolskou louku. Tam už na děti čekalo patero disciplín a na dospěláky posezení (na nových lavičkách pořízených částečně z dotace OKD)
a občerstvení.
Každý malý čaroděj i nečaroděj, který splnil pět úkolů: Hod dračím
vejcem, Střelba do jedové chýše, Průchod pavučinou, Sáhni do sajrajtu,
Osvoboď mušku; vyměnil si vyplněnou čarodějnou kartičku za opékací
klobásu. Mezi tím si dospěláci užívali sluníčka a povídání s přáteli.
Velmi dojemné bylo vystoupení Lvíčátek – malých hasičů z Klimkovic (ve věku 3-7 let), kteří předvedli svou připravenost ke skutečným
záchranným akcím v budoucnu. Taneční rej podpořily pohybové čarodějky sokolky ze skupiny Hip Hop (sestry Ivy Petruželové) a mažoretky
(v choreografii ses. Ádi Bujnochové a ses. Míši Kováčové). Za vydatného houkání hasičských sirén pak přijeli Dobrovolní hasiči z Polanky
s tradiční nadílkou pěny.
To už se ale den chýlil k večeru a nastal pravý čas zbavit se strachů
a všeho nepotřebného. Magickým rituálem pod vedením nejzkušenější
čarodějnice děti zabalily své strachy do papíru a tyto balíčky nastrkaly
do připravené vatry. Dospěláci přihodili „čarodějnice“, které ztělesňují
zlé myšlenky a špatné skutky a velký oheň byl zapálen. Očistné plameny šlehaly vysoko a dlouho do noci…
Potemnělou oblohu později ještě ozářil nečekaně barevný a hravý
ohňostroj p. Pavlíčka. Jen ti nejotužilejší pak vyčkali u ohně až do
1. máje…
Velká účast na této „slavnosti“ byla určitým poděkováním organizátorům za jejich čas a energii, které věnovali přípravě akce i jejímu zdárnému průběhu.
TJ Sokol Polanka, Klub rodičů při ZŠ HS, Hokejový klub Polanka
i žáci ZŠ jsou ti, kdo stáli u zrodu, v zázemí, při soutěžích i při závěrečném úklidu. Poděkování patří také za finanční podporu nadaci OKD
Srdcovka; Školské, kulturní a sportovní komisi obce a za věcné dary
firmě Rappa.
J.M.

Český svaz chovatelů

TJ SOKOL INFORMUJE

POZVÁNÍ NA KRMÁŠOVOU VÝSTAVU
A OKRESNÍ VÝSTAVU MLADÝCH KRÁLÍKŮ

Chtěli bychom vás informovat o dvou zdařilých jarních akcích a jedné
plánované!
Tou první bylo březnové tradiční Putování krajem sněženek. Jaro přišlo
přivítat 143 účastníků, kteří se při příznivém počasí prošli s mapkou
v ruce značenou trasou přes chráněnou přírodní rezervaci Polanské
nivy, kolem rybníků až do Jistebníku. Cestu zpříjemňovaly záplavy sněženek, jarní sluníčko i dobrá nálada. Na ty, kdo si dali na čas
a v Jistebníku byli až po poledni, čekalo překvapení, a to první ročník
Matějské pouti. Kdo šel s námi, rozhodně neprohloupil...
Druhou akcí bylo představení ochotnického souboru Berani, který
k nám zavítal v dubnu z Těškovic. Naše kino Retrostar mělo tu čest
hostit premiéru divadelní hry HABAĎŮRA. Byla to komedie plná
veselých momentů, zvratů, nedorozumění a omylů. Spolu s osobitou
atmosférou místního kina se diváci velmi dobře pobavili.
Na konec května, přesněji na sobotu 27.5.2017 plánujeme ve spolupráci s Klubem rodičů na sokolské louce druhý ročník akce nazvané DEN
SOUSEDŮ jehož součástí bude SMAŽENÍ VAJEČINY. Na programu
bude možnost vyzkoušet si speciálně upravená Báječná kola, děti a rodiče si mohou zasportovat v areálu, pořadatelé usmaží vaječinu, k dobré náladě zahraje amatérská kapela a v podvečer se louka změní v „letní
kino“. V letošním roce si také připomínáme 25 let obnovené činnosti
Sokola v Polance, proto všechny srdečně zveme ke zhlédnutí výstavky
mapující naši činnost.
Akce Sokola jsou různorodé a rádi vás na některé z nich přivítáme.
Za výbor TJ Sokol sestra Mirka - náčelnice

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční krmášovou výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádáme ve dnech 22. – 23. července 2017
v našem chovatelském areálu naproti restaurace „ U Dluhošů „ .
Výstava bude veřejnosti přístupná:
Sobota 22.7.2017 - od 8°° - do 18°° hod.
Neděle 23.7.2017 - od 8°° - do 16°° hod.
V neděli od 10°° hod. se uskuteční promenádní koncert místní dechové
hudby.
Dále je zajištěn prodej oceněných zvířat, tombola a občerstvení.
Na Vaši návštěvu se těší
Výstavní výbor
INFORMACE
ČSCH ZO Polanka nad Odrou bude provádět očkování králíků ve
dnech 3. a 24. června 2017 proti moru a myxomatóze.
Zájemci se mohou hlásit př. Sladkému na t.č. 721 984 444.
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POLANSKÝ CHARITATIVNÍ BĚH
Polanský charitativní běh má za sebou první ročník a pořadatelé
se těší na další.
Každý je jednou na startu - myslí si Kamila Juřičková, pořadatelka prvního ročníku Polanského charitativního běhu, který se konal 22. dubna
v Polance nad Odrou. Dělnický dům byl v té době v obležení běžců
všech věkových kategoriích i výkonnostní úrovně. Každý si mohl vybrat trasu podle svých zkušeností. Na start se postavili zkušení závodníci i babičky s vnoučaty. Běželo se na 2,7 km a 10 km. Pro nejmenší
byla připravena trať na 400 metrů. Na startovní čáru se postavilo celkem 260 běžců.
„Běžíme nejen pro děti, ale i rodiče, kteří se dostali do stejné situace jako my před 15 lety, kdy se nám narodil předčasně syn Daniel.
A chceme jim tímto říct – nejste v tom sami,“ říká Kamila Juřičková.
Rozhodla se spolu se svými přáteli běh zorganizovat, aby podpořila
neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, které se stará o nedonošené děti. „V České republice každé desáté dítě přijde na
svět mezi 24. až 37. týdnem těhotenství. Ovšem i takto malým dětem
může moderní medicína pomoci,“ říká MUDr. Hana Wiedermannová, primářka oddělení neonatologie FNO, která závod odstartovala.
„Já jsem strašně ráda, že to paní Juřičková z Nedoklubka takhle pěkně
zorganizovala. Byla tady spousta lidí nabitých energií, kteří chtěli pro
nás něco udělat, což je strašně dobře. Byla tady i část týmu z našeho
oddělení. Jsme rádi, že si lidi zaběhali, zasportovali i pobavili a na druhou stranu to i něco přineslo,“ dodává. Do cíle doběhli všichni účastníci
i přes nepřízeň deštivého počasí. Ohlasy na závod se objevovaly také
na sociálních sítích.
Jana Kučová:“Dovolte nám, abychom Vám poděkovaly za úžasnou
akci. Už trénujeme na příští rok. Organizace byla bezchybná a atmosféra výborná.“
Lenka Stryková:“Děkuji za nás Stryky za super akci podporující dobrou věc, výborná organizace, super trať, fajn lidé jak na straně organi-

zátorů, tak mezi běžci, těch pár kapek bylo osvěžení. Za rok se těšíme
na startu dalšího ročníku!“
Katka Salamonová:“ Běhu jsem se účastnila a vůbec nelituji. Velká pochvala všem organizátorům. Všechno bylo super – zajištění, trasa, organizátoři i na trase, která byla dostatečně označená, medaile pro všechny.
Doufám, že to neodnesete zdravím, myslím kvůli toho počasí.“
Kamila Juřičková k občasnému nepříznivému dešti, který chladil přítomné běžce, dodává: „Ale my jsme to brali tak, že nám pršelo štěstí. Pršelo nám tak, že jsme pro oddělení neonatologie vybrali částku
23 tisíc Kč. A věříme, že i příští rok nás přijdou běžci i obyvatelé Polanky podpořit.“
Informace z běžecké tratě posbíral - Jiří Šlachta

Zhodnocení volejbalové sezóny 2016-2017
Vážení spoluobčané, konec volejbalové sezóny se blíží a proto je načase zrekapitulovat její úspěšnost.
Volejbalový oddíl Polanka nad Odrou zahájil sezónu 2016-2017 poprvé pod novým názvem VK Polanka nad Odrou, z.s. V různých soutěžích jej reprezentovalo šest týmů z celkových sedmi, které se volejbalu
v Polance věnují.
I přesto, že polanecký volejbal má větší zastoupení z řad žen, nejvyšší
nároky jsou pravděpodobně kladeny právě na muže, a to konkrétně na
družstvo mužů „A“, kteří již čtvrtým rokem hrají druholigovou soutěž.
Letos se jim podařilo zakončit sezónu na sedmém místě z celkového
počtu desíti družstev.
Ženské týmy reprezentují svou domácí půdu v městských a krajských
přeborech. Ženy „A“, hrající krajský přebor, se umístily stejně jako
muži na sedmém místě, avšak ve skupině s devíti družstvy. Soutěž stejné váhy ovšem v odlišné věkové kategorii letos hrály i kadetky, které
vybojovaly šesté místo z devíti družstev a v neposlední řadě se v krajském přeboru ukázalo i družstvo starších žaček, zakončující sezónu na
dvaadvacátém místě mezi dvaceti osmi týmy.
Co se týče mladších ročníků, nelze opomenout ani družstvo mladších
žaček, které své síly poměřují s ostatními v již tradičním barevném minivolejbalu trojic a jednoznačně nejmladšími hráčkami našeho oddílu
je družstvo přípravky, které se se základy volejbalu teprve seznamují
a soutěž zatím žádnou nehrají.
Dvě družstva, konkrétně muži „B“ a ženy „B“, obě hrající městský přebor, ještě svou soutěž dohrávají, a proto držme palce, ať se jim v zápasech daří a zdárně sezónu dobojují s co nejlepším umístěním.
Oddíl podporuje svá družstva nejen v mistrovských utkáních, ale
i v různých turnajích, na jejichž organizaci se podílí. V prosinci jsou
ve sportovní hale v Polance tradičně organizovány Mikulášský turnaj
žaček a Vánoční turnaj, který je určen pro všechny věkové kategorie
a jelikož zimní měsíce jsou mimo jiné i známkou začínající plesové
sezóny, ani v této věci volejbalový oddíl nezůstává stranou. K nejpopulárnějším událostem zajisté patří Volejbalový ples, konající se v lednu
v sále Dělnického domu.
Turnaje samozřejmě probíhají i v letních měsících. Už nyní se můžeme těšit na Generační turnaj 3.6.2017 konající se v areálu Dělnického
domu a na témže místě se 17.6.2017 odehraje i Rodinný turnaj tříčlen-

ných družstev. Na obě sportovní události bychom tímto rádi přizvali
všechny příznivce volejbalu.
Volejbalové léto v Polance se nese především ve znamení příprav na
nadcházející sezónu, a tak se bude i nadále trénovat nejen na hřištích u
Dělnického domu, ale i na soustředěních, kam naše děvčata vyjíždějí
v srpnu.
Správné fungování a celková organizace oddílu závisí na spoustě lidí,
a proto bychom chtěli poděkovat všem funkcionářům a trenérům za
obětavou práci, kterou pro oddíl a zejména pro naši mládež dělají, rovněž tak i rodičům, kteří naše hráčky doprovází na utkání svými vozy.
Velké poděkování patří samozřejmě i našim sponzorům, konkrétně statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Polanka n/O, společnosti
STRABAG a.s, Ing. Jiřímu Malíkovi, firmě Stampa Ostrava, firmě PD
profi, Ing Ivanu Zděblovi, firmě Buncol s.r.o., a Petru Frankovi, kteří
nás podporují v provozu a napomáhají dalšímu rozvoji polaneckého
volejbalu.
Na závěr mi dovolte připomenout, že v případě zájmu děvčat, které
by rády náš kolektiv rozšířily, poznaly nové kamarády a naučily se
hrát volejbal, neváhejte kontaktovat naše trenéry. Veškeré informace
o našem oddíle, najdete na našich webových stránkách http://www.
goliash.net.
S jednou sezónou se tedy pomalu, ale jistě loučíme a budeme se těšit,
že se všichni zase ve zdraví setkáme v té následující.
Polanečtí volejbalisté
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VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
Vesnické sportovní hry tentokráte zavítaly k nám do Polanky nad Odrou. Pod záštitou místního volejbalového oddílu jsme pořádali turnaj
obcí ve volejbalu. Po loňském vítězství jsme letos obsadili třetí místo.
Nebylo to ani tak způsobeno horší formou sportovců, jako především
smůlou, která se na nás nalepila. Dva naši borci si z turnaje odnesli
sádru a tak hrálo naše družstvo v oslabení. Proto je dosažená třetí příčka
skvělá a také v celkovém pořadí her se dále drží Polanka nad Odrou na
krásném třetím místě. Turnaj vyhrála Horní Lhota před Krásným Polem. Za ŠKSK chci poděkovat našim hráčům za skvělou reprezentaci,
a zvláštní dík patří hlavní pořadatelce Zdeňce Siročákové.
Další soutěží je přespolní běh v Dolní Lhotě, o jehož výsledcích vás
budu informovat v dalším vydání zpravodaje a také na FB stránkách
Vesnické sportovní hry – Polančani.
M.S.

Den dětí v Polance nad Odrou

Andersenova noc v knihovně

Rodiče a prarodiče, vezměte své děti a vnoučata na každoroční akci
pořádanou Školskou, sportovní a kulturní komisi, na DEN DĚTÍ! Ten
se uskuteční v sobotu 10. června 2017 od 14. hodin v areálu Dělnického
domu.
V programu se představí děti z mateřské a základní školy v Polance nad
Odrou, zahrají nám žáci Základní umělecké školy Heleny Salichové.
Po celou akci budou pod vedením Skautského oddílu probíhat soutěže
pro děti. Zajímavým zpestřením jistě bude i ukázka hasičské techniky,
kterou představí naši hasiči. O další zábavu se postará mladá a nadějná
zpěvačka z Frýdku – Místku Kateřina Kouláková – KACZI. K tanci
a poslechu zahraje kapela Banda del Caffé. Zbytek krásného dne ukončíme diskotékou. Během celého odpoledne bude v rámci dne dětí malování na obličej, skákací hrad a pouťové atrakce pro děti. Technicky
nadané děti jistě přiláká výstava techniky firmy BV – technik a.s.
Asi největším zážitkem bude vystoupení skupiny METAN TRIALS,
kteří předvedou neobvyklé kousky na kolech a v parkouru. Do programu ještě přibydou další překvapení, o které nepřijdete, když přijdete!
S.K.

Naše knihovna se neustále snaží připravovat nejrůznější akce pro děti.
Letošní nocování proběhlo 31. března a to v rámci Noci s Andersenem. Akce se zúčastnilo 29 dětí a 4 dospělí. Kromě nocležníků zde
byla i vzácná porota, která musela rozhodnout o nejkrásnější masce,
nejhezčím a nejchutnějším pokrmu a vybrat nejlepší družstvo. Letos se
také hledal největší talent. Složení poroty: kronikář Polanky Stanislav
Výtisk, za Hospůdku u Machů Vít Peterek, z řad lidu Zdeněk Záboj
a Petra Drastichová.
Hlavní program probíhal v kinosále a byl přístupný veřejnosti.
I letos nám občerstvení zajistila Hospůdka u Machů a o kulturní zážitek
se postaralo kino Retrostar, kdy byl dětem promítnut film. Na filmové
představení přijely i děti ze Svinovské knihovny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům – Knihovně města Ostravy, ÚMOb Polanka, kinu Retrostar, Hospůdce u Machů, firmě
LOGICON a Petře Drastichové. Poděkování patří také Renátě Raškové
za pomoc a moderování noci a Denise Krakovské za krásné fotografie.
Připravujeme: Květen:
Lovci perel, celoroční projekt : leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek 10:00 – 11:00 hodin
Malá kolektivní výstava malířů z ateliéru Viridian: 1. 1. – 30. 6.
Voda, vodička, soutěžní kviz pro děti: 2. 5. – 30. 5.
Červen:
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek, 10:00 hodin
Putování zámky: soutěžní kviz pro děti: 4. 6. – 27. 6.
Klub Generace, klub pro seniory: středa 28. 6. 10:00 hodin
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí a čtvrtek
13:00 – 18:00
Út:
08:00 – 12:00
Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz
tel: 599 522 454

Fotbal v Polance
Rád bych Vás za organizační výbor Bonatrans cupu pozval 17. června
2017 do Polanky na fotbal. Na šesti hřištích se tady bude prohánět na
300 malých fotbalistů a fotbalistek. V letošním roce jsme se rozhodli turnaj uspořádat pro starší přípravku ročníku 2006 a mladší, mladší
přípravku ročníku 2008 a mladší a předpřípravku tzv. školičku ročníku
2010 a mladší. Ve starší přípravce se můžete těšit na souboje domácího celku proti Bohumínu, Novém Jičínu, Havířovu a mnohým dalším.
V mladší přípravce se domácí střetnou s Viganticemi, Bílovcem a také
se můžete těšit na derby proti Klimkovicím. Ve školičce domácí borci
přivítají Vítkovice, Chropyni, Vigantice a mnohé další. Během celého
dne plného fotbalu můžete navštívit skákací hrad, využít mnohého občerstvení nebo si počkat na akrobatickou ukázku letu modelu vrtulníků.
Část turnaje taky bude natáčet dron, takže pokud nás navštívíte a budete
mít štěstí, můžete se vidět i na propagačním videu k dalšímu ročníku.
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme v příjemné společné prožití svátku fotbalu v Polance.
Bc. Jiří Lavický
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12:30 – 15:00
Bc. Karla Zábojová, knihovnice

ZÁJEZD ZA MÁJOVOU ROMANTIKOU
Klub seniorů Ostrava-Polanka nad Odrou uspořádal pro své členy
a zájemce z řad našich občanů v pátek 5. května 2017 zájezd do Kroměříže na výstavu Jarní Floria 2017. Po příjezdu k areálu výstaviště
nás očekávalo nejen vytoužené milosrdné slunce, ale i dlouhé řady lidí,
čekajících na otevření bran 2. části výstavy, která byla zahájena právě
v pátek.
Na výstavišti ze všech koutů na nás již dýchala májová romantika, klid
a pohoda. Stovky, tisíce různobarevných nádherných květin – pelargonií, rododendronů, azalek, petúnií, voskovek, kopretin, stovky cibulovin, dvouletek a hrnkových rostlin, jejichž výčet zde není ani možné
uvést, ale i křovin, stromků, sazenic pro zeleninovou zahradu, košíkářských výrobků a zahradnických potřeb, vytvářely neopakovatelnou
atmosféru. Obdivovali jsme květinová aranžmá, vytvořená v duchu lidských ctností a neřestí. Tyto květinové sochy představovaly např. štědrost, pokoru, pýchu, lenost, obžerství (aranžmá z masožravých rostlin)
a další. Po celém objektu byly rozmístěny figuríny, jejichž oděvy byly
vytvořeny z nejrůznějších květin. V pavilonu se nacházela také velká
srdce vytvořená z různých materiálů a květinových aranžmá. Námi na-

vštívená výstava byla zasvěcena především lásce a májové romantice.
Doslova „pastva pro oči“ a balzám pro duši.
Mohli jsme také sledovat soutěžní klání zahradnických škol a profesionálních floristů, kteří aranžovali květiny přímo v průběhu výstavy.
Soutěžící ztvárňovali na plochách z květin figuríny, představující různá
řemesla např. truhláře, zedníka, včelaře a další, ale i např. květinová
zvířátka. Součástí výstavy byl i doprovodný program, tak jsme si i zazpívali spolu s dechovou hudbou Hanačka z Březné.
Odpoledne jsme navštívili historické centrum města, a to Velké náměstí. Slunce vystřídal déšť a poté bouřka. Útočiště jsme nalezli v podloubí v cukrárnách, čokoládovně, někteří u zlatavého moku v pivovaru
U Černého Orla. Navzdory počasí se někteří vydali do Podzámecké
zahrady nebo do dvou překrásných kostelů, jedním z nichž byl kostel
sv. Mořice, druhým kostel sv. Jana Křtitele.
Z výstavy jsme odjížděli plni dojmů, spokojení, s plnými taškami květin, rajčat a všeho možného, která najdou svou živnou půdu a uplatnění
v našich zahrádkách.
Tak zase možná příště……
Jana Vavrošová

foto: Blažena Králová

Jaroslava Ulmannová je další stoletou obyvatelkou Poruby
Sté narozeniny 15. března oslavila další obyvatelka porubského Domova Slunečnice Jaroslava Ulmannová, rozená Dobešová. Blahopřát jí přišli
i starosta Petr Mihálik i místostarostka Dagmar Válková.
Jaroslava Ulmannová pochází z Polanky nad Odrou. Vystudovala obchodní akademii, pracovala v živnostenské záložně a Melantrichu. Do roku
1939 byla členkou Sokola Polanka, kde byla později náčelnicí. V roce 1939 se vdala, s manželem vychovali dvě děti, syna a dceru. Od nich se
dočkali čtyř vnoučat a sedmi pravnoučat. V Porubě bydlí od roku 1953. Nejprve bydlela v Oblouku, později na pátém obvodě. Do pětadevadesáti
let žila samostatně, v roce 2012 se přestěhovala do Domova Slunečnice. Do roku 1972 pracovala jako mzdová účetní v porubském Bytostavu,
v důchodovém věku ještě pracovala jako úřednice na VŠB a na porubském úřadě. V roce 1976 ovdověla.
Její velkou láskou byla zahrádka ve Lhotce, kam poctivě dojížděla od jara do podzimu až do svých osmdesátin a na níž nejraději pěstovala hlavně
květiny. Podle slov dcery Jaroslavy měla maminka ráda přírodu a dokumenty o ní, donedávna luštívala křížovky. „Naše maminka je velice hodná,
vždy byla ohleduplná a laskavá,“ tvrdí dcera. (jan)

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 15

Noc kostelů - Husův sbor otevřen pro veřejnost
Již několik let se Církev československá
husitská v Polance
účastní akce s názvem „Noc kostelů“,
kdy jsou ve večerních
hodinách
otevřeny
přihlášené kostely, modlitebny i kaple v celé České republice. Letos se
uskuteční 9. června a Husův sbor bude otevřen od 18 – 22 hodin. Je to
vhodná příležitost jak pro obyvatele obce, aby navštívili stavbu, okolo
níž doposud třeba jen projížděli, nebo se procházeli, ale není jim více
známo o její historii a významu, tak pro vzdálenější zájemce, ochotné
dozvědět se něco bližšího o vybraných objektech. Časté jsou komentované prohlídky, výstupy na věže i vystavení uměleckých děl. Osmělují
se i ti, kteří by třeba na bohoslužby či další církevní obřady z různých
důvodů nepřišli.
V Husově sboru v Polance se tradičně konají v tuto noc hudební vy-

stoupení, zajímavé prezentace a přednášky, prohlídky, a je zde i možnost rozhovoru s duchovním a tichého zastavení.
Letos se od 18 hodin uskuteční koncert, na kterém budou účinkovat:
Tamara Urbánková – zpěv, Božena Turoňová – flétna, Václav Bezděk
– fagot, Radomír Zacios – trubka, Pavel Král – varhany. Po jejich vystoupení bude pan Radek Šoustal přednášet na téma: Pěstounská a opatrovnická péče. Jedná se o pracovníka Ministerstva práce a sociálních
věcí, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Následně bude
možnost prohlédnout si interiér, pohovořit s farářem a samozřejmě
budou po celou dobu otevření připraveny pro návštěvníky Poutnické
pasy obsahující fotografie všech přihlášených kostelů s jejich stručnou
charakteristikou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří v uplynulých letech na
Noci kostelů v Polance vystupovali, věnovali tomu svůj čas bez nároků
na odměnu a návštěvníkům připravili pěkné chvíle, na které jistě rádi
vzpomínají. Děkuji velice také všem, kdo se na úspěšném zvládnutí
podílejí jako pořadatelé. Srdečně zveme!
Tomáš Chytil, farář

CHARITA OSTRAVA informuje
Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního 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, získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému 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 získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při
naplňování potřeb nemocného člověka. 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/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 6. 2017 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!

Vyhrávala kapela!
Vyhrávala kapela!
Která? No přece Dechová hudba Polanka
Kdy? V sobotu 29. dubna 2017
Kde? Tradičně v kině
Koncert „dechovky“ je vždy velmi hojně navštíven milovníky této hudby. Přichází nejen starší generace, aby při písničkách, které hrají hudebníci na podiu, zavzpomínali na své mládí, ale v publiku vidíme i střední
a mladší generaci (ti, co přišli podpořit svého otce či dědečka).
Pan Jiří Adamec, jako hlavní dirigent, už svou postavou budí respekt
muzikantů – vidí až do poslední řady a také vidí, kdo sedí v hledišti.
Každý koncert uvádí, a to velmi vtipně a aktuálně glosuje jako moderátor. Ve vedení orchestru se střídá s dirigentkou paní Boženou Turoňovou, která se v této profesi již osvědčila. Zmíněný koncert Dechové
hudby Polanka byl muzikantsky přesvědčivý, hráčsky zvládnutý a posluchačsky vděčný – výběrem repertoáru. Tato kapela ve svých výkonech stále roste, má vždy jiný průřez skladbami a písničkami, které
zpívají Eva Mitnerová, Stanislava Ricová, Jindřich Miler, Jiří Kubica.
Velkou zásluhu má pan Jiří Adamec, a to v tom, že dechovka v Polance
nezanikla a má i nové členy z řad „Vítkováku“ a mladé zájemce o hru
v dechovce. Polanka tak vlastní pevný dílek do svého kulturního puzzle, na který může být hrdá.
Přejeme jí i posluchačům, aby tóny Polanské dechovky zněly ještě
mnoho dalších let.
Jitka Malíková
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ALENA
PROGRAM KINA NA ČERVENKOSMETIKA
2017
Úterý 06.06.
Zpívej				

Mládeži příptupno
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci.
Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou
pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako
je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady
Gaga. Možná by ta Busterova talentová show nebyla
tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna
Crawlyová (chameleónka s velmi neposednýma očima)
nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže
před Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením
vytvoří dlouhatánský had snílků, kteří věří ve vítězství.
Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimž ve hvězdné kariéře dosud bránil osud.
Začátek v 18 hodin				
(délka 110 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 13.06.
Masaryk				

Nevhodný mládeži do 12. let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V
jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou
část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,
z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena
tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance
a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana
Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou
válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde
se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.
Začátek v 17 a 19 hodin
			
(délka 113 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA SNÍŽENÉ
VSTUPNÉ

Neděle 18.06.
Nedělníček - pro nejmenší diváky
Mládeži přístupno
Začátek v 10 hod.				
(64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)

Úterý 20.06.
Miluji tě modře				

Nevhodný mládeži do 12. let
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se
blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě
teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou
s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a
nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom!
Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta
dívku Terezu, krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou i
vášnivou, prostě nevyzpytatelnou…
Začátek v 19 hodin
		
(délka 90 min., vstupné 80,- Kč)

mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele
a jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou
dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice si sice nemůže vynachválit manželovu
péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž
v domácnosti naprosto nepoužitelný. Ženy zanechávají
pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou
jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na
vodu v kánoích i se všemi dětmi…
Začátek v 18 hodin
		
(délka 83 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 27.06.
Špunti na vodě				

Mládeži přístupno
Rodiče bratrů a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady
přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých
časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos
změnilo. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou

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

Provádíme službu tlakového čištění a úpravy hrobů
Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez poškozování kamene.
Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
Impregnaci vyčištěného kamene speciálním impregnačním nátěrem
proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou údržbu zákazmíkem.
Jednorázovou úpravu půdy pro květinovou výsadbu trvalkami.
Položení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele.
Upevnění textilie plastovými kotevníky.
Výsyp dekorativními barevnými štěpky
nebo ozdobným dekoračním kamenem
dle přání zákazníka.

Podrobné informace:
www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek:
605 514 968
Kerberos Trade, s.r.o.
Lidická 1
742 83 Klimkovice
před vyčištěním

po vyčištění

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 17

Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH.
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek.

Kontakt:
PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967

OZNÁMENÍ
o rozšíření ordinačních hodin
Od 1.7.2017 se rozšiřují ordinační hodiny veterinární ošetřovny MVDr. Rudolfa Šetky
v budově DV Polanka nad Odrou na ulici
K Vydralinám 114/5 takto:

Koupím ornou půdu, pole případně i les
v Polance n. O., Klimkovicích, Jistebníku
i v přilehlých obcích za cenu od 20,- Kč za
metr čtvereční půdy. Nájemní smlouvy
zůstanou u původního pronajímatele.
Převod a nutné formality zajistím.
Platba v hotovosti. Nejsem realitní kancelář,
hodlám v Polance v budoucnu bydlet.
Kontaktujte mě na telefonu: 734 358 604
nebo e-mailem: jiri.malysiak@post.cz.

Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

od 10 do 11 hodin
od 14 do 16 hodin
od 14 do 16 hodin
od 12 do 13 hodin

Na ošetřovně poskytuji veškerá dostupná
vyšetření a ošetření domácích zvířat
včetně všech očkování.
Všechny dotazy rád zodpovím na telefonním
čísle 602 760 940 anebo na e-mailové adrese
rudolfsetka@centrum.cz.
Více informací najdete také na stránkách
www.mvdr-setka.cz

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 10.7.2017
POLANKA NAD ODROU

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.ostrava.cz, tel.: 599 425 104. Inzerce je platná dle rozsahu zpracování. Grafika: Pavel Galla - Šmíra-Print s.r.o., Tisk: Grafico a.s.

