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Je před námi konec roku
Poslední zpravodaj v roce je vždy znamením, že se blíží období vánoc
a čas dlouze očekávaného zklidnění a vzácné sváteční pohody v kruhu
nejbližších.
Na chvíli určitě přibrzdí i obecní aktivity, ale už teď se máme za čím
ohlédnout. V měsíci listopadu byly postupně dokončeny zásadní investiční akce v oblasti infrastruktury i kulturních památek. Připomenu
Janovou, dlouho stojící v ústraní. Výstavba dešťové kanalizace, chodníky okolo ulice Ostravská, komunikace Osvobození, část komunikace
Maková, hotovo je i osvětlení ve zbývajících částech ulice Ostravská.
Byl dokončen dětský areál, který bude slavnostně otevřen v jarních měsících po zapěstování zeleně.
Mimo Janovou finišují opravy chodníků okolo ulice Janovská (kino,
park) včetně zastávek a veřejného prostoru před nákupním střediskem.
Do konce roku budou opraveny chodníky a komunikace okolo zámecNAD ODROU
kého rybníku a Sokolovny. V neposlední řadě POLANKA
byly dokončeny
opravy
komunikací okolo Obecní kaple, koncové části ulice U Rybníčku a ulice Zákoutí. Velkou radost nám všem udělala i dokončená oprava věže
kostela sv. Anny. Za mimořádně povedené dílo můžeme považovat
renovaci kamenného kříže, kulturní památky na ulici Anny Letenské.
V plném běhu už je i rekonstrukce Staré školy. Tato krásná budova na
ni čekala roky a svou historií si ji jednoznačně zaslouží. K dokončení
rekonstrukce by mělo dojít v letních měsících roku 2018.

POLANKA NAD ODROU

Je mnoho dalších projektů, které máme připraveny a rozpracovány
k realizaci v příštím roce i v dalších letech. Bude záležet na vyhodnocení dotačních programů a schváleném rozpočtu, které akce budeme
moci realizovat. Již na prosincovém jednání bychom chtěli schválit
rozpočet na rok 2018, o čemž Vás podrobněji budeme informovat
v příštím zpravodaji.
Často se opakuje, že život není jen o budování a investicích, ale taky
o společenském, kulturním a sportovním vyžití občanů v obci. V Polance se tak naštěstí děje a proto jste se mohli zúčastnit několika koncertů,
divadelních představení, akcí klubu rodičů, školy, školky a dalších polaneckých spolků a organizací. Před námi je nádherná událost „Rozsvícení vánočního stromu“ s bohatým doprovodným programem, vánoční
výstavou a řemeslným jarmarkem. Vloni se velmi povedla a stává se
další tradicí mezi již zaběhlými akcemi. Věřím, že i letos bude „Rozsvícení“stejně úspěšné, a společně si navodíme tu příjemnou vánoční
atmosféru, která by nás po celý prosinec měla provázet.
Závěrem mi dovolte poděkovat nejen našim zaměstnancům, zastupitelům, radním, členům spolků či dobrovolným funkcionářům, ale i Vám
občanům za celoroční práci při zvelebování Polanky a popřát nám
všem krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků.
Starosta

PF

2018

Přejeme Vám hezké Vánoce,
mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě
a hodně štěstí a spokojenosti
do roku 2018.

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 19.09.2017 do 31.10.2017
Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Rozhodla o uzavření dodatku ve věci realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Areál pro děti a aktivní odpočinek“, kdy předmětem dodatku je změna ceny díla a změna termínu předání stavby.
• Souhlasila s umístěním a realizaci nově budované účelové komunikace na pozemku parc. č. 2886/2 v k.ú. Polanka nad Odrou
• Souhlasila se záměrem umístění a realizací části stavby „Chodníky
1. května v Polance nad Odrou – chlodník 1. část konečná MHD –
ul. Nábřežní, chodník 2. část úřad – mateřská škola a chodník 3. část
parkoviště – ul. Za Humny
• Doporučila zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO – městského
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021 a Pravidla rozpočtového provizoria
• Doporučila na straně budoucího obdarovaného příjmout darem část
pozemku parc. č. 3183/1 a část pozemku parc. č. 3185/1 v k.ú. Polanka
nad Odrou za účelem výstavby chodníků
• Souhlasila s návrhem provozního řádu hřiště v areálu Janová, v prostranství vedle Základní školy Heleny Salichové a v parku Václava
Nelhýbla
• Doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu SMO – městského obvodu Polanka nad
Odrou
• Doporučila zastupitelstvu městského obvodu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se schválenými

Zásadami pro rozdělování dotací z rozpočtu SMO – městského obvodu
Polanka nad Odrou schválit Program pro poskytování dotací
• Doporučila výkup pozemků parc. č. 2808/23 v k.ú. Polanka nad
Odrou

Naši jubilanti

Vítání občánků

V pátek 13. října proběhla v Dělnickém domě v Polance nad Odrou
oslava životních jubileí polanských seniorů. K dovršení úctyhodného věku 70 a 75 let jim popřáli zástupci městského obvodu Polanka
nad Odrou, kteří toto setkání každoročně připravují. Na celé přípravě se podílejí také členky Aktivu pro občanské záležitosti, které po
celý rok zajišťují roznos dárkových balíčků oslavencům a samozřejmě jsou nedílnou součástí při společném posezení s našimi jubilanty. Každý z jubilantů obdržel originální dárkovou sadu malovaného
skla. Tento nádherný dárek pro naše oslavence vytvořili hendikepovaní lidé pracující pro sociální podnik KRABIČKY – výrobní družstvo. Úřad městského obvodu velice rád podpořil tento projekt, jenž
pomáhá se zaměstnáváním osob s hendikepem. Při této příležitosti
byl pro jubilanty nachystaný bohatý kulturní program, ve kterém vystoupili žáci ze základní umělecké školy. Dále k vytvoření příjemného a slavnostního okamžiku zahrála folková skupina MAROD
a v neposlední řadě potěšili oslavence svým milým vystoupením Polanští písničkáři, kteří slavnostní atmosféru v sále ještě více umocnili svými nesmrtelnými lidovými písničkami. Tuto dlouholetou tradici
budeme i nadále v Polance nad Odrou udržovat, protože je pro nás
důležité vyjádřit občanům Polanky, že si jich vážíme, ctíme jejich názory a že jejich životní zkušenosti pomohou zase nám při utváření harmonického prostředí, jejž v Polance nad Odrou společně máme.

V obřadní síni naší radnice dne 23. září proběhl slavnostní obřad „Vítání občánků“, kterého se zúčastnilo celkem 13 miminek za účasti mnoha
rodinných příslušníků. Obřad měl příjemnou atmosféru, kterou svým
vystoupením zpestřily děti z mateřské školy a žáci ze základní umělecké školy. Rodičům ještě jednou blahopřejeme a děťátkům přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Další slavnostní obřad se bude konat na naší radnici 02. 12. 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. 599 425 102/103 nebo osobně
v úředních hodinách pondělí a středa 07:30 – 11:15 a 12:15 – 17:00
hodin.

Dále rada městského obvodu Polanka nad Odrou projednávala žádosti o zvláštní užívání komunikací, připojení pozemku k sítí místních
komunikací, umístění inž. sítí v obecních pozemcích aj.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Schválilo rozpočtová opatření č. 17, 18, 19, 20, 22 a 23/2017 statutárního města Ostravy – městského obvodu Polanka nad Odrou v rozpočtu
městského obvodu pro rok 2017.
• Schválilo zásady pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu SMO – městského obvodu Polanka nad Odrou na období 2019 –
2021.
• Schválilo pravidla rozpočtového provizoria SMO – městského obvodu Polanka nad Odrou.
• Schválilo zahájení přípravy projektu Stavebních úprav místních
komunikací lokalit ulic Za Podjezdem a lokality ulic U Rybníčku, a to
v intencích zpracované studie varianty A.
Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici.
-Z.K-
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PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou
vyhlašuje
1) SMO – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje program pro
poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou, a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se schválenými Zásadami pro rozdělování dotací sportovním a jiným organizacím se sídlem v Polance nad
Odrou.
2) SMO – městský obvod Polanka nad Odrou dále poskytuje dotaci na
činnost ostatním organizacím Polanky nad Odrou pro ostatní organizace a zapsané spolky, které nesplňují podmínky pro přiznání dotace dle
vyhlášeného programu dle zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Jakékoliv dotazy ohledně dotací Vám budou poskytnuty na tel. číslo
599 425 109.
1) Program pro poskytování dotací spolkům provozující sportovní
činnost dětí a mládeže do 18 let
Pro poskytnutí dotací spolkům se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsouhlasilo
pro rok 2018 částku 450 tis. Kč.
Účel dotace:
Dotace se poskytují spolkům se sídlem na území městského obvodu
Polanky nad Odrou.
Je kladen důraz na pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost dětí
a mládeže do 18 let, sportovní činnost může být realizována formou
dlouhodobých soutěží nebo organizovaných turnajů.
Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji
tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na reprezentaci městského
obvodu Polanky nad Odrou a na provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.
Pro přerozdělení odsouhlasené částky jsou platná tato kritéria
Počet registrovaných členů do 18 let, kteří se celoročně zúčastňují pravidelné sportovní přípravy dětí a mládeže do 18 let, organizovaných
v příslušném spolku - váha 60 %.
Náklady z hlavní činnosti spolku dle - Výkazu zisku a ztrát k 31. 12.
2016 - váha 40 %.
Žadatel o dotaci předloží:
1. Žádost - výhradně na schváleném formuláři.
2. Projekt k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.
3. Očíslovaný jmenný seznam registrovaných členů do 18 let k 31. 12.
2017 předešlého roku včetně data narození, kteří se celoročně zúčastňují sportovní činnosti. Žadatel doloží způsob zapojení těchto členů
do sportovní činnosti (např. rozpis pravidelných cvičebních jednotek,
odkaz na webové stránky atd.) a čestné prohlášení o správnosti jednotlivých údajů.

4.Výkaz zisku a ztrát, který je přílohou daňového přiznání za rok
2016.
5.Čestné prohlášení, kterým zapsaný spolek potvrzuje správnost všech
uvedených údajů - výhradně na schváleném formuláři.
Termín pro podání žádostí je do 31. 1. 2018.
Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 260/19 dne 25. 10.
2017
2) Dotace pro ostatní právnické osoby
Pro ostatní právnické osoby, provozující činnost sportovní, kulturní,
sociální atd. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou
odsouhlasilo pro rok 2018 částku 350 tis. Kč.
Účel dotace:
Dotace se poskytují právnickým osobám, poskytující služby pro občany na území městského obvodu Polanky nad Odrou.
Je kladen důraz na pravidelnou a opakující se činnost, sdružující členskou základnu více občanů.
Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji
tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na podporu v sociální oblasti, na reprezentaci městského obvodu Polanky nad Odrou a provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.
Žadatel o dotaci předloží:
1. Žádost – výhradně na schváleném formuláři.
2. Projekt k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.
3. Rozpočet k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.
4.Čestné prohlášení, kterým právnická osoba potvrzuje správnost všech
uvedených údajů – výhradně na schváleném formuláři.
Termín pro podání žádostí je do 31. 1. 2018.
Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 260/19 dne 25. 10.
2017.
Subjekt, který žádá o dotaci, může podat žádost jen v jedné z výše
uvedených kategorii pro poskytování dotací dle podmínek příslušné
kategorie.
Počet podání žádostí je stanoven na jednu žádost v daném kalendářním
roce.
Právnická osoba, která žádá o dotaci, může podat žádost jen v jedné
z výše uvedených kategorií pro poskytování dotací dle podmínek
příslušné kategorie. Počet podání žádostí je stanoven na jednu žádost
v daném kalendářním roce. Orgány Rady a Zastupitelstva městského
obvodu Polanky nad Odrou provádějí obecnou kontrolu využití poskytnutých dotací.
Pavel Bochnia
starosta městského obvodu Polanky nad Odrou

RADNICE INFORMUJE
Dne 13.12.2017 v 17:00 hodin proběhne zasedání zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou v malém sále
Dělnického domu.
V době od 28.12.2017 do 29.12.2017 bude Úřad městského
obvodu Polanka nad Odrou pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
-Z. K.Od 1.11.2017 byla jmenována tajemnicí ÚMOb Polanka
nad Odrou na základě výběrového řízení Ing. Zdeňka
Kloužková, která doposud působila na úseku životního
prostředí a silničního hospodářství Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou.
starosta
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Ing. Zdeňka Kloužková

VOLBY PREZIDENTA ČR
K blížícím se volbám přinášíme nejdůležitější informace:
Kdy se bude volit?
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14
do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Případné druhé
kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 26. ledna 2018
od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.
Kde se bude volit?
V Polance nad Odrou budou otevřeny 4 volební místnosti a to: volební
místnost v budově č.p. 333, ul. Janovská (budova kina RETROSTAR);
Dělnický dům č.p. 701, ul. Moláková; budova Úřadu městského
obvodu Polanka nad Odrou, č.p. 1, ul. 1. května; budova Společenského domu na Janové, č.p. 1200, ul. Ostravská.
Kdo může volit?
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27.
ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Kdy dostanete volební lístky?
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že

dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací
lístky na požádání ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo voleb,
obrdží voliči hlasovací lístky ve volební místnosti.
Jak volit mimo svůj okrsek?
Voliči, kteří chtějí volit mimo svůj okrsek, mohou požádat o vydání voličského průkazu, buď osobně na podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou
nejpozději do 10. ledna, 16:00 hod nebo písemně s úředně ověřeným
podpisem s doručením nejpozději 7 dnů přede dnem volby tj. 5. ledna
2018. Voličský průkaz bude odeslán poštou nebo si ho voliči mohou
vyzvednout osobně nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 28. prosince
2017.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou mu vydá
voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé
kolo).
-Z. K.-

Jak jsme hlasovali ve volbách do Poslanecké sněmovny
Vzhledem k tomu, že máme za sebou hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 20. 21.10.2017 přinášíme pár informací. Účast byla i v našem městském obvodě velká, tak jako ve
většině obcí v České republice. Tyto volby ukázaly, že lidé se o složení
Parlamentu zajímají a není jim to lhostejné.
V Polance nad Odrou jste měli možnost přijít volit ve čtyřech volebních
okrscích.

Volební účast byla:
ve volebním okrsku č. 14001(kino Retrostar)
volebním okrsku č. 14002 (Dělnický dům)
volebním okrsku č. 14003 (Úřad)
volebním okrsku č. 14004 (společenský dům Janová)
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69,30 %
68,45 %
58,10 %
67,94 %

Kamenný kříž v Polance nad Odrou
Kříž, umístěný nedaleko hřbitova na křižovatce ulic Hraničky a Anny
Letenské byl renovován dle restaurátorského návrhu zpracovaného
pro městský obvod Polanka nad Odrou. Jedná se o kulturní památku náboženského života obyvatel v 19. století s umělecko–řemeslnou
hodnotou, který představuje kamennou práci, dotvářející charakter zástavby obce. Začátkem listopadu byla obnovená památka kamenného
kříže osazena zpět na místo. Restaurování kříže proběhlo dle záměru
zvelebení veřejného prostoru. Pro závažný stav památky z roku 1853
byl vrchní krucifix nahrazen kopií z božanovského pískovce. Původní
poškozený krucifix bude deponován v Obecní kapli Polanky nad Odrou. Celkové náklady dle restaurátorského návrhu dosáhly 303 600,-Kč
s DPH. Vedení městského obvodu se po jednáních s městem Ostrava
podařilo zajistit poskytnutí finančních prostředků na tuto akci z neinvestiční účelové dotace na obnovu a zachování kulturních památek ve
výši 228 tis. Kč, zbylá část byla dokryta z rozpočtu městského obvodu.
(IM)

Areál pro děti a aktivní odpočinek (Janová)
V průběhu roku 2017 realizoval městský obvod Polanka nad Odrou
projekt na výstavbu Areálu pro děti a aktivní odpočinek na Janové.
Na veřejném prostoru u komunikace Jiřího Krále na pozemcích městského obvodu vznikl oplocený areál s travnatou plochou pro míčové sporty, dětským hřištěm s herními prvky a parkovacím stáním.
Financování zajistilo vedení městského obvodu s městem Ostravou ve
výši 90% a zbývající část byla dokryta z rozpočtu městského obvodu.
Celkové náklady na realizaci dosáhly 2 741 tis. Kč s DPH.
Předpokládané otevření části areálu s dětskými herními prvky je plánováno v dubnu 2018.
(IM)

Informace OZO Ostrava
Sběrné dvory OZO Ostrava přešly na zkrácený zimní provoz
Ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava odstartovala krácená zimní
provozní doba, která potrvá do konce března 2018. Provoz je zkrácen
dřívějším ukončením otevírací doby. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze,
Kunčicích a Zábřehu zavírají od pondělí do neděle v 18 hodin, sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských
Horách jsou od pondělí do pátku v provozu do 18 hodin a v sobotu do
12 hodin. Sběrné dvory v Proskovicích, Staré Bělé, a Krásném Poli jsou
v provozu ve středu a v pátek, kdy jsou otevřeny, do 18 hodin a v sobotu
do 12 hodin. Provoz sběrného dvoru v Polance zůstává celoročně beze
změn. Letní provozní doba odstartuje 1. dubna 2018.
Více informací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také interaktivní mapu
ostravských sběrných dvorů naleznete na www.ozoostrava.cz.
Odvoz odpadů v období Vánoc
Stejně jako každý rok, i letos společnost OZO Ostrava zajistí odvoz
odpadů i v období Vánoc. „O vánočních svátcích 25. a 26. prosince
přijedou vozy OZO Ostrava pro odpad podle standardního harmonogramu jako kdykoliv jindy v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale
v čase hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery zaplňují častěji.
Proto v některých oblastech dokonce počítáme s posílením svozu, a to
už i v předvánočním období a pak mezi Vánocemi a Novým rokem.
K takovým místům patří zejména ostravská sídliště s vysokou hustotou
obyvatelstva, a tedy i s větší produkcí odpadu,“ informuje Vladimíra
Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává, že kontejnery na sídlištích je třeba o Vánocích vyprazdňovat častěji i proto, že v prosinci
odpad tradičně nabírá na objemu. „Zatímco v listopadu, kdy probíhá

předvánoční úklid, máme statisticky podložen hmotnostní růst odpadu, v prosinci zaznamenáváme hlavně jeho vizuální, tedy objemový
nárůst. Odpadu je prostě kvůli obalům z dárků a nadměrného množství krabic objemově víc,“ pokračuje a přidává informaci o tom, že 25.
a 26. prosince nebudou otevřeny sběrné dvory. „V následujících dnech
však budou k dispozici podle klasického harmonogramu, v běžný den
budou zavřeny pouze 1. ledna 2018, tedy na Nový rok v pondělí, kdy
mají zaměstnanci společnosti OZO Ostrava volno. Proto v tento den
výjimečně neodvážíme ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém
týdnu tedy budou posunuty o jeden den, což je podstatná informace zejména pro občany, kteří mají popelnici u rodinného domu a jsou zvyklí
ji v určitý den přichystat k vyprázdnění. Na webových stránkách www.
ozoostrava.cz rozhodně včas uvedeme všechny nezbytné informace.“
Svoz vánočních stromků
V souladu s tradicí, kdy odstrojování vánočních stromků začíná v den
svátku Tří králů, zahajuje společnost OZO Ostrava jejich odvoz hned
v nejbližší možný svozový den. Protože v roce 2018 připadá zmíněný
svátek na sobotu 6. ledna, svoz stromků bude zahájen v pondělí 8. ledna. Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních
stromků pak bude pokračovat po čtyři týdny podle předem stanoveného
harmonogramu, což znamená, že konkrétně na ostravská sídliště přijede svozové auto pro stromečky na jedno místo celkem čtyřikrát.
Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných domů a ani
menších bytových domů v centru města, kde stojí popelnice uvnitř
bloků ve dvorech, kam svozové auto vzhledem ke svým rozměrům neprojede. Občané z těchto oblastí mohou stromky odkládat ve sběrných
dvorech.
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Polanka před 25 léty…
- Ke dni 31.12. 1993 měla Polanka 4 099 obyvatel, z toho dětí do 15 let
781 (415 chlapců a 266 děvčat), nad 15 let 3 318 občanů (1 632 mužů
a 1 686 žen). Narodilo se 39 nových občánků, z toho 20 chlapců a 19
děvčátek. Zemřelo 40 občanů (24 mužů a 16 žen). Sňatek uzavřelo 19
párů bydlících v Polance.
- Od 1. ledna byla Československá republika rozdělena a začali jsme
žít v novém státě.
- Během měsíce února se začala provádět výměna československých
bankovek v hodnotách 100, 500 a 1 000,- Kčs za kolkované českými
kolky.
- Od 1. ledna vstupují v platnost nové daňové zákony, správcem
(výběrčím) již není místní úřad, ale Finanční úřad Ostrava 3 v Porubě
na ul. 17. listopadu 1123.
- Funkci starosty nadále vykonával Přemysl Kapřík, tajemnicí byla
Eliška Rädischová. Zástupcem starosty byl Štěpán Neuwirth.
- Zemědělské družstvo Polanka změnilo od 1.1. 1993 svůj název na
Družstvo vlastníků. Družstvo řídilo představenstvo, které bylo nejvyšším orgánem a mělo 9 členů. Předsedou představenstva byl zvolen ing.
Jan Rädisch a místopředsedou představenstva byl ing. Miloš Sýkora.
- 05.01. v Praze zemřel ve věku 65 let Milan Salich, hudební skladatel,
syn akademické malířky a spisovatelky Heleny Salichové.
- Na začátku roku byla plošně zahájena telefonizace v celé naší obci.
Akci zajišťovala a financovala firma TELECOM. Montáž pevných
telefonních linek byla rozdělena do tří etap.
- V tomto roce došlo ke zvýšení poplatků za půjčování knih v místní
knihovně. Děti školou povinné platily ročně 10,- Kč, občané nad 15
let platili 30,- Kč, důchodci platili 20,- Kč a občané nad 70 let si mohli
knihy půjčovat zdarma.
- Dne 16. března se v kinosále uskutečnilo setkání s občany, kterých se
dotýkala I. etapa plynofikace v Polance. Byla to stará a nová Zámecká
a zástavba kolem cihelny.
- Budova obecního úřadu má přesně 120 let.
- Každá domácnost obdržela tři druhy plastových barevně odlišných
sáčků, do kterých se třídily různé domovní odpady. Ty pak 1x za měsíc
odvážela firma OZO.
- Ve dnech 12.-13.6. proběhly v areálu Dělnického domu oslavy 100.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Polance.
- 01.07. Na ulici Heleny Salichové se začal provádět výkop pro potrubí

zemního plynu a tím byla zahájena plynofikace Polanky.
- Do 6. září se mohli naši občané vyjádřit k územnímu plánu města
Ostravy, který navrhoval a vytyčoval stavbu dálnice a výstavbu železničního koridoru přes naši obec.
- Dne 24. 10. na místní radnici předal primátor Ostravy starostovi panu
Kaspříkovi souhlas k užívání obecního znaku a praporu.
- Ve školním roce 1993/94 nastoupilo do ZŠ celkem 373 žáků. Chlapců
bylo 207 a dívek 166.
- V mateřské školce bylo zapsáno 132 dětí.
- Základní uměleckou školu v Polance navštěvovalo 195 žáků.
- Dne 19.11. zemřel na podchlazení pan Vlastimil M. ročník 1928,
bytem v Polance, ul. Malostránská.
- Cena obyčejného jízdného vlakem do Svinova nebo na hlavní nádraží
v Ostravě stála 2,- Kč a cesta do Vítkovic nebo Studénky stála 4,- Kč.
Jízdné autobusem do Svinova, Poruby nebo do Krásného Pole přímou
linkou činilo pro dospělé 5,- Kč a pro děti 2,- Kč.
- Počet návštěvníků kina v roce 1993 byl 9 096, konalo se 265 představení a průměrná návštěvnost byla 34 osob. Hrávalo se zpravidla třikrát týdně po 2 představení. Tržby z návštěvnosti v tomto roce byly
151 105,- Kč.
- Dechová hudba měla v roce 1993 v průměru kolem 27 stálých členů.
Kapelníkem byl Jiří Adamec a dirigentem Jaroslav Král.
- Tělovýchovná jednota Sokol měla 384 členů. Hlavní příčinou úbytku
členů bylo vyčlenění oddílu kopané z TJ Sokol (osamostatnění jako SK
Polanka), částečně i přechod některých členů do TJ Sokol - ČOS.
- Tělocvičné jednotě Sokol – ČOS byla vrácena bývalá Sokolská louka vedle rybníka pod zámkem na základě dohody s TJ Sokol Polanka.
TJ měla 35 členů (jen dospělých).
- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1993 u 7 zásahů, z toho
3x u požáru v Polance, a to na ul. H. Malířové u požáru sazí v komíně, dále znovu na ul. H. Malířové při požáru vnitřního zařízení RD a při požáru lánu obilí. Na Janové,
na ul. Ostravská čerpali vodu ze zatopeného sklepa prodejny potravin. Mimo Polanku hasili požár finského domku v Heřmanicích
a 2x zasa hovali u velkého požáru lesního porostu ve Vřesině u Hlučína
a v Šilheřovicích.
Ze zdroje Polanský zpravodaj a Kronika Polanky
zpracoval Stanislav Výtisk

A jaký to mohl být krásný výlet………
V sobotu 23. září se vydali členové DTJ SPV a jejich příznivci na
zájezd do Vyšních Lhot, výchozího bodu turistického výšlapu na
Malou Prašivou. Letos netradičně byl zájezd naplánován do začínajícího podzimního období. Jelikož autobus nutno objednávat několik měsíců dopředu, nezbývá než čekat, s čím nás počasí překvapí.
A opravdu překvapilo, i když ne zas tak moc, protože dešťové přeháňky
byly předpovídány. A počasí se opravdu vyznamenalo. Když jsem ráno
za vydatného deště odcházela na stanoviště autobusu, (odjíždělo se od
místního kina), říkala jsem si, že tam možná budu sama. Autobus však
byl téměř zaplněn a my jsme vyjeli s nadějí, že v průběhu dne pršet
přestane. Čím více jsme se blížili k Vyšním Lhotám, tím více pršelo.
S neutuchajícím optimismem jsme vyrazili po žluté směr Chata Prašivá.
Nejenže pršet nepřestalo, v polovině výstupu se přidala mlha tak hustá,
že jsme na sebe viděli tak do tří metrů. Po cestě jsme potkali houbaře
s košíky téměř prázdnými, zato voda z nich crčela. Hub asi moc nebylo, zato my jsme do chaty na Prašivé dorazili postupně všichni nasáklí
vodou víc než ty houby. Přivítala nás útulná a příjemně vytopená chata,
kde jsme se občerstvili a částečně usušili, abychom na zpáteční cestě po
červené turistické značce opět na kost promokli. Nepomohly pláštěnky
ani deštníky. Voda proudila po cestě kolem nás, aby byla dole dříve
než my. V restauraci Kohutka jsme měli zamluvené obědy a prohlídku
minipivovaru i s koštem. V pivovaru Kohutka se vaří pivo za použití kvalitních českých surovin (moravský slad, žatecký chmel, kulturní

pivovarské kvasnice a pramenitá voda z Beskyd). Čepuje se kvasnicový nefiltrovaný Kohut světlý výčepní, Kohut světlý ležák a speciál
(polotmavá 13) a další druhy. Přestože ani na chvíli nepřestalo pršet,
náladu nám to nezkazilo a po společném fotu jsme ještě mokří nastoupili do autobusu, který nás dopravil do našich suchých domovů.
Text: Ivana Olšáková
Foto: Marie Gelnarová
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Adventní koncert v Husově sboru
Vážení občané,
první adventní nedělí vstupujeme do období, které vrcholí Vánocemi,
a zároveň si uvědomujeme, že kalendářní rok se už opět chýlí ke konci.
Nákupy, úklidy, všechen shon a kvaltování nás ale právě těsně před
Vánocemi vedou k pocitu naprosté únavy a otupělosti. Kolikrát téměř
vyčerpáni tělesně i duševně řekneme, vážně či méně vážně, že už je
nám to všechno jedno.
Pro křesťany je advent velmi vzácnou dobou bdění a očekávání příchodu Ježíše Krista, Spasitele světa. Na jedné straně slyšíme o příchodu,
který se již v dějinách stal – narození Betlémského dítěte. Na druhé
straně jsme upozorňováni na příchod, který teprve bude, druhý příchod
Ježíše Krista ve slávě. Zamyslíme-li se, zjistíme, že žijeme stále v očekávání a z očekávání. To je sice nadějné, ale někdy právě i vysilující. Proto jsme rádi, že můžeme přispět k navození sváteční atmosféry
a pozvat vás ku potěše duše do Husova sboru na adventní koncert, který
se uskuteční v první adventní neděli - 3. 12. 2017 od 17 hodin. Vystoupí
pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy-Poruby, který v krátkosti představuje paní Mgr. Olga Blažková:
Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové Ostrava-Poruba CHOIR VAN
GOH byl založen v roce 1991. Zpěváci se pravidelně představují na
hodnocených přehlídkách středoškolských pěveckých sborů Opava
cantat a Gymnasia cantant. V loňském roce jsme se jako jediný ostravský sbor představili i v celostátním kole v Opavě. V repertoáru sboru
nalezneme skladby všech období, zpíváme latinsky, česky, anglicky

i dalšími jazyky. Společně s Ženským komorním sborem Dobroslava
Lidmily organizujeme ostravské koncerty celorepublikového happeningu REMEMBER-PAMATUJ u příležitosti smutného výročí zmařených tisíců životů obyvatel terezínského gheta. Každoročně (již od
roku 1996) doplňují zpěváci, učitelé a absolventi sboru půlnoční mši
svatou s nastudovanou Rybovou mší Hej mistře. Sbor řídí Olga Blažková, diriguje Lukáš Marek - absolvent JKO, studující na Ostravské
univerzitě.
Zvu vás nejen na tento koncert, ale i k adventním a vánočním bohoslužbám, abychom mohli do svých srdcí nasát naději a radost, kterou nám
přináší v tomto čase biblická zvěst. Možná pak i lépe pochopíme smysl
Vánoc, když si uvědomíme chudobu a lásku betlémského chléva. Bůh
nás má rád, posílá nám svého Syna a my mu máme otevřít své domovy,
svá srdce. Dítě, člověk, rodina, mezilidské vztahy, jsou vždy víc než
plné nákupní košíky a prohýbající se stoly.
Závěrem chci poděkovat všem spolupracovníkům, kteří v tomto roce
obětavě a s láskou pečovali o Husův sbor, aby byl příchozím i nadále
důstojným místem pro modlitební setkávání. Poděkování patří za dobrou spolupráci i dalším místním organizacím.

Zpíváme pro radost

Adventní čas v ZUŠ H. Salichové

Už se stalo tradicí, že vystupujeme na setkání jubilantů v Dělnickém
domě v Polance nad Odrou. Máme pro ně vždy připravený program s
písničkami, proložený povídáním, humornými povídkami nebo vtipy.
Bylo tomu tak i letos, sešli jsme se 13. října 2017 a po srdečném přivítání pana starosty a pracovnic úřadu jsme vystoupili s naším programem.
Na reakci jubilantů jsme viděli, že se jim vystoupení líbilo. Neostýchali se s námi zpívat, jejich tváře byly spokojené a radostné. Byli jsme
odměněni kytičkou, máme z ní vždy radost a nechybělo ani občerstvení, u kterého jsme poseděli s pracovnicemi úřadu. Povídali jsme si
o dalších aktivitách našeho souboru, které bych ráda přiblížila i Vám,
čtenářům Zpravodaje.
15.září jsme zpívali na setkání Červeného kříže v Polance nad Odrou,
které bylo plné emocí a děkovných slov. Tradičně vystupujeme v Klubu
Parník v Moravské Ostravě, kde děláme radost jubilantům z Moravské Ostravy a Přívozu nebo v Domově Slunečnice v Ostravě – Porubě,
pro porubské jubilanty. Mohu uvést i vystoupení se skupinou Nezmaři
v loňském roce. Rovněž jsme zváni do okolních vesnic, např. v loňském
roce do Zbyslavic nebo do dalších zařízení jubilantů s handicapem či
dlouhodobě nemocných( LDN Radvanice, Charita Heřmanice,…..).
Počet vystoupení se každoročně blíží číslu 20. Jsme rádi, že děláme
radost seniorům. Pro nás jsou největší odměnou jejich šťastné tváře.
Děkujeme všem za podporu a doufáme, že se brzy na nějakém setkání,
třeba i u nás v Polance nad Odrou, uvidíme.
Za Písničkáře Pavla Slívová, kronikář

Adventní čas se v naší ZUŠ nese v duchu příprav na konec kalendářního roku. Ten je spojen s blížícími se vánočními svátky, ale také se
shonem a uspěchanou atmosférou. Přáli bychom si, abyste se na chvíli
zastavili a zpomalili to hektické tempo. Proto pro vás připravujeme, tak
jako každý rok, adventní koncerty žáků a učitelů, na které vás tímto
srdečně zveme. Koncert učitelů se bude konat v pátek 8. prosince 2017
v 17 hodin v Dělnickém domě v Polance. Tento koncert bude zpestřen vystoupením pěveckého sboru našich žáků a pěveckého sdružení
Martinů z Třince pod vedením našeho pana učitele Michala Zátopka.
Žákovský koncert pak bude ve středu 13. prosince v 16:30 ve dvoraně
ZŠ H. Salichové v Polance a uslyšíte skladby sólové i komorní. Dále
připravujeme řadu třídních žákovských koncertů, o kterých pravidelně
informujeme na plakátech a na webových stránkách ZUŠ.
Těšíme se, že se na některém z našich koncertů setkáme a současně
vám přejeme krásné a požehnané Vánoce a hodně štěstí v novém roce.
Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ

Přeji všem pokojný advent, krásné Vánoce a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do nového roku 2018!
Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské
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Švehlova a Habrmanova alej
Výpis z polanské kroniky (r. 1935, Odhalení pomníku T.G.M.): „Plánovalo se rovněž zasazení dvou lip v pozadí pomníku - Švehlovy lípy
a Habrmanovy lípy, ale toto se neuskutečnilo“.
Rok 2013 byl vyhlášen tzv. „Rokem Antonína Švehly“
Uvedená jména - dvě osobnosti českého a československého politického života - Antonín Švehla a Gustav Habrman - si pojmenování aleje
jako projev naší úcty a zvěčnění jejich památky zasluhují. Tato alej na
nově vybudované hrázi rybníka Velký Vaček právě v Polance je pro
toto pojmenování příhodná.
Kdo byli oba politici?
Antonín Švehla:
- sedlák, mlynář a sokol v Hostivaři
(14.3.1873 - 12.12.1933)
- agrární politik, poslanec čs. sněmu
- „muž 28. října“
(spolu s Aloisem Rašínem, Františkem 		
Soukupem, Jiřím Stříbrným a Vavro
Šrobárem)
- ministr vnitra, 3x předseda čs. vlád
- spolupracovník T.G.M.
- předseda Republikánské strany
Gustav Habrman:
- soustružník a řezbář
(24.1.1864 - 22.3.1935)
- novinář
- poslanec a senátor za ČSSD
- ministr školství a národní osvěty
- ministr sociální péče

Vysazené stromy nemusí být vždy pouhými krajinotvornými prvky.
Mohou a jsou i symboly, kterými si připomínáme, že „vlastenecké city,
poctivost, pracovitost, úcta k člověku, demokracie ani společné věci“
nejsou prázdnými slovy.
Pojmenování je poděkováním oběma mužům, poučením i povzbuzením.
(V r. 2013 navrhl a v r. 2014 pojmenoval Karel Sýkora z Proskovic
a ze Staré Bělé)

Dopis z Proskovic aneb proč jsem to udělal
Vážení občané Polanky.
Píši vám z Proskovic o aleji Antonína Švehly a Gustava Habrmana,
kterou jsem nesázel, ale sám pojmenoval. Stromy rostou na nové hrázi
rybníku Velký Vaček. K tomu tedy pár slov.
V sobotu 21. října byla ve Staré Bělé podruhé odhalena socha Antonína
Švehly. Má to souvislosti i s Polankou.
Začalo to nenápadně v Proskovicích, kde jsme v r. 2011 odhalovali
Pamětní desku T.G.M.. Ke slavnosti byli pozváni i starostové okolních
obcí, kteří se v diskusi zamysleli nad tím, jak je vůbec President Osvoboditel připomínaný v severní části Poodří - v Jistebníku, Polance,
Staré Bělé, Staré Vsi a v Košatce. Poctivě jsem hledal a v časopise
POODŘÍ pak všechno popsal.
Při bádání jsem opakovaně nacházel jméno Antonín Švehla. Popisovat
život, dílo a odkaz tohoto velikána novodobé československé politiky
– to je nad rámec mého dopisu. Zájemce odkazuji na www nebo politickou a životopisnou literaturu. V Polance jsem se setkal taky se jménem
Gustav Habrman. Tato dvě jména nás mohou zajímat.
V tzv. Roce Antonína Švehly (narození 1873, úmrtí 1933) jsem v Polaneckém zpravodaji připomenul, že při odhalování pomníku T.G.Masaryka v Polance (1935) měly být zasazeny taky dvě lípy – Švehlova

a Habrmanova. Oba politici si lípy zasloužili minimálně proto, že zaujali vaše předky agrárníky a sociální demokraty. Tehdy se tak ale nestalo a nestalo se tak ani přes moji výzvu v r. 2013. Tu jsem adresoval všem
občanům, zemědělcům, zahrádkářům, ekologům, chovatelům aj.. Stejně i vašim sociálním demokratům (ti mi ani neodpověděli na předběžný
mail). Rozhodl jsem se tedy sám. Ne k vysazení dvou lip. Místo a situace
se přímo nabízely na nové hrázi Velkého Vačku. A po úvahách jsem
pojmenoval celou alej. V textu, který je na místě samém a který taky
k dopisu přikládám, jsou velmi stručně a jasně popsány důvody, které
oba státníky opravňují k tomu, aby měli i dnes „svoji“ alej. Ant. Švehla
– nejenom veliký politik, ale především sedlák a mlynář. G. Habrman –
k ministrovi školství připomínám pouze ten obrovský výukový potenciál
CHKO! Ty a další důvody mě vedly k tomu, abych úctu a pojmenování
z mnoha osobních důvodů sdělil veřejně a možná i za vás. Alej v Polance a socha ve Staré Bělé patří předkům, současníkům a potomkům.
A že existují v Polance i důležitější věci k nápravě než pojmenování
aleje po dávno zemřelých politicích? To může být pravda. Brání však
někdo někomu k takovým nápravám? Určitě ne.
PaedDr. Karel Sýkora
občan Proskovic, rodák ze Staré Bělé

Nový strážník – okrskář
Okrsek č. C 36
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou.
Ulice:
Janovská, Jiráskova, Jiřího Krále, K Lípě, Maková, Mezi lány, Ostravská, Osvobození, Příměstská,
Režná, Severní, Tomáškova, U Dubu, U Chatek, U Olší
Ohraničení okrsku:
Osada Janová, Přemyšov – hranice katastrálního území Polanka s obcí Václavovice, městský obvod
Poruba a Svinov, ul. Příměstská, U Olší, Polanecká.
Problematika okrsku:
Je tvořen zástavbou rodinných domů a rozsáhlými polnostmi. Do okrsku spadá přírodní rezervace
Přemyšov a Přemyšovský les (ul. U Olší) a část lesu „Hranečník“, kde se nachází myslivecká chata
Mysliveckého sdružení Svinov. V okrsku se nachází výchovný ústav pro mládež. V okrsku dochází
k vloupáním do zahradních domků, rodinných domů, myslivecké chaty a ke krádežím svodů a věcí
z oplocených pozemků rodinných domů.
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str. Škývara Daniel

CHARITA OSTRAVA
Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem se zdravotním postižením
Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi se
zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při
zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže pečovat rodina nebo
blízcí. Využitím služby může člověk zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty nabízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím, podporuje
samostatnost uživatelů služby a vytváří podmínky pro jejich důstojný
a aktivní život. Služba podporuje rodiny, které pečují o svého rodinného
příslušníka, přebírá uživatele na přesně vymezenou dobu, než se vrátí
ze zaměstnání nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady apod).
Poskytujeme také stravu, pečovatelské služby, aktivizační a vzdělávací
program, společenské aktivity včetně procházek, výletů apod. K dispozici je nová relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo v areálu
služby.
Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením, počínající demencí, smyslovými a pohybovými poruchami či
jinými chorobami souvisejícími se stářím.
Otevírací doba denního centra: pondělí-pátek, 7–16 h.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum,
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Telefon:
599 526 912, 731 682 547, e-mail: cho.domovinka@charita.cz;
web: www.ostrava.caritas.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta/
Charitní Tříkrálová sbírka 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do
ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové
veřejné sbírky pořádané 1. – 15. ledna 2018 již po osmnácté Charitou
Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování
přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím
poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato
pomoc plyne. Na svátek Tří králů – 5. 1. 2018 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro
všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi.
Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava:
www.ostrava.charita.cz
Dárek Jam na podporu lidí bez domova
Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na benefiční hudební akci
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 19. 12. 2017 od 19:00 h, klub Modrá
myš. Srdečně zveme.
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, a 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 14. 12. 2017
od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc.
Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem:
cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Seznamka pro handicapované
Spouští se unikátní seznamka pro handicapované. Nabízí postiženým příležitost najít si životního partnera
V České republice je více než 1 milión zdravotně postižených osob.
Většina z nich řeší nejen překážky související s jejich handicapem, ale
také vztahové problémy. Právě kvůli jejich postižení se jim rozpadají vztahy a nové navazují velmi obtížně. Pro ně byl spuštěn unikátní
seznamovací portál Tvojelaska.cz, který jim pomůže najít životního
partnera.
Portál Tvojelaska.cz založili manželé Kristýna a Jakub Mertlovi, majitelé úspěšné seznamovací agentury Date2k, a byl finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Je tedy spolufinancován
z Evropských strukturálních fondů. Partnerem projektu je Help hand,
z. ú. „Sami jsme se seznámili prostřednictvím seznamovací agentury,
a protože v Date2k využíváme unikátní algoritmus, jehož prostřednictvím hledáme našim protějškům vhodného klienta, rozhodli jsme se jej
využívat i při seznamování handicapovaných,“ říkají manželé Mertlovi, které k myšlence založit seznamovací portál pro lidi s handicapem,
přivedl jeden z jejich klientů – Michal Sněhota.
„Jak jsme v hledání vhodných protějšků úspěšní, v případě Michala
jsme zjistili, že jakmile zmíníme, že má handicap, všichni ho automaticky odmítají, jako kdyby pro ně vědomí handicapu u protějšku bylo
něco na překážku,“ vypráví Kristýna Mertlová. „Byl to pro mě trochu
šok a zároveň výzva něco s tím udělat.“ A tak vznikl nápad na seznamovací portál Tvojelaska.cz, kde by lidé s handicapem mohli za pomoci psychologů a vztahových koučů hledat svého životního partnera.
A protože nejlépe se do potřeb svých klientů mohou vcítit ti, kteří se
sami s nějakým handicapem potýkají, napadlo Mertlovi nabídnout právě Michalu Sněhotovi, aby portál Tvojelaska.cz vedl.
„Musím říct, že mě ta nabídka velmi překvapila, ale zároveň i potěšila
a bez váhání jsem ji přijal,“ vzpomíná Michal Sněhota. Právě s jeho
velkým přispěním Jakub Mertl upravil svůj seznamovací algoritmus
tak, aby odrážel požadavky a potřeby handicapovaných, aby odrážel
bariéry, na které postižení při seznamování nejvíce naráží. Základem
úspěšného seznamování však není jen algoritmus, ale především osobní práce s klienty. „Každému je věnována individuální péče a potřebná
asistence s ohledem na typ postižení. Nabízíme jak služby vztahových
koučů, kteří klientům pomáhají s tím, jak se efektivněji seznamovat,
nebo s tím, jak se vyrovnat s odmítnutím, ale poskytujeme také poradenství v sexuální oblasti,“ vysvětluje Michal Sněhota.
Vedle skutečnosti, že seznamovací portál Tvojelaska.cz přináší handicapovaným jedinečnou příležitost najít si životního partnera a nebát se,
že jeho postižení bude při seznamování překážkou, nabízí ještě jeden
benefit – možnost někoho si najít, psát si s ním a posléze se osobně
seznámit, je pro všechny bezplatné.
TvojeLaska.cz je sociální podnik, který zaměstnává znevýhodněné
osoby a respektujeme environmentální principy. Detailní výčet bodů,
proč je projekt jedinečný, naleznete na https://tvojelaska.cz/proc-tvojelaska-cz/.
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…..a léta běží, vážení…
Představenstvo Místní skupiny Českého červeného kříže Ostrava-Polanka nad Odrou uspořádalo dne 15. září 2017 přátelské setkání všech
jubilantů - členů, kteří letos dovršili, popřípadě teprve dovrší 75, 80, 90
let včetně všech těch, kteří jsou starší 80 let.
Ve zcela zaplněném malém sále U Friedlů se sešlo s členy představenstva (výboru) 49 pozvaných členů. Pozvání přijal i starosta naší obce
pan Pavel Bochnia, který po úvodním srdečném přivítání oslavenců
a projevu předsedkyně MS ČČK paní Blaženy Králové, pronesl krátký neformální projev a poté všem přítomných osobně popřál s malou

kytičkou a pozorností. Našel si i čas pro posezení s námi všemi a popovídání s jubilanty. Přátelské, milé a úsměvné setkání bylo obohaceno
nádherným vystoupením Polanských písničkářů, kteří našim jubilantům zahráli a zazpívali k dobré náladě.
K slavnostní náladě přispěla i výzdoba sálu, slavnostně prostřené stoly
a příjemná obsluha pod vedením paní Libušky Adamcové.
Děkujeme všem.
Bylo to krásné setkání, které se možná stane tradicí………
Jana Vavrošová

SETKÁNÍ JANOVÁKŮ 2017

Vánoce, vánoce přicházejí…

Letošní „Setkání Janováků“, již s pořadovým číslem sedm, se jako obvykle za poslední léta konalo dne 13. 10. 2017 ve Společenském domě
na Janové. Poprvé za sedm let se našeho srazu zúčastnil i současný
starosta obce pan Pavel Bochnia.
Jeho účast byla příjemným obohacením našeho setkání, protože nejenže podrobně informoval o aktuálním dění a záměrech v obci, ale
diskutoval se všemi a o čemkoli, co účastníky zajímalo. Což částečně
dokazují fotografie.Za příjemný průběh celého večera patří dík sponzorům - pánům Helerovi a Michalčíkovi.
Fotografie z tohoto setkání najdete na adrese /freisler.rejce.idnes.cz/
Frei.

ZO ČZS v Polance n/Odrou uspořádá vánoční výstavu, řemeslný jarmark a ve spoluprácí s městským obvodem Polanka n/O rozsvícení vánočního stromu v prostorách Dělnického domu ve dnech 2.-3.12.2017
Sobota: 2.12.2017 9:00-19:00 hodin
Neděle: 3.12.2017 9:00-16:00 hodin
Vánoční výstava na téma: Ledová královna
Řemeslný jarmark: Známé i nové tváře prodejců
Rozsvícení vánočního stromu: Sobota 2.12.2017 v 17:45 hodin
Posezení v naší kavárničce s tradiční nabídkou domácích koláčů, kremrolí, vánočního punče a guláše.
Srdečně zveme naše spoluobčany i širokou veřejnost k pozastavení se
v nadcházejícím adventním čase.

Přejeme
všem krásné,
bílé vánoce,
hodně zdraví
a pohody
v roce 2018.
Vaši
zahrádkáři.

Viděno očima přistěhovalce
Před 7 lety se naší rodině podařilo postavit si domek v Polance a začít se sžívat s místními usedlíky a poznávat plusy a mínusy života na
vesnici. Já osobně jsem tak nadšená možnostmi, které tato obec, držící
si stále ten nádherný přívlastek „vesnice“,nabízí. Dnešní příspěvek zasílám na téma: ruční sběr brambor
Byla podzimní sobota s nádechem babího léta, kdy panelákovi přemýšlejí jestli, vyjedou na kolo nebo hřiby či budou provozovat gaučink u televize. Na vesnici to žije podzimní údržbou zahrádek anebo
dostanete neodolatelnou nabídku - bramborovou brigádu. Vzhledem
k dlouhotrvajícím vydatným dešťům se rodině místního farmáře nedařilo moderní technikou vykopat brambory. Sami by to dělali tak do
mrazů a to ještě s otazníkem.
A tady jsem byla oslovena, zda si nechci zavzpomínat na mladá léta,
kdy jsem jezdila na bramborové brigády. No a já chtěla.
Na poli jsme se sešli v obsadě přátelé + farmářský klan, který se skládal ze 3 generací. To už vás chytne za srdíčko. Na vykopání brambor
z promáčené zeminy byl probuzený k životu tzv. čert, který si v klidu
odpočíval přes 15 let ve stínu starého ořechu. Několikrát mu hrozilo,
že skončí v zapomnění v kovošrotu a tak možná osud chtěl, aby dostal
šanci zachránit letošní úrodu brambor. Další údiv pro mne, jak ti naší
předkové byli chytří a zruční.Po vykopání každého řádku jsme naběhli
s kyblíky, které jsme plnili až do večera. A řeknu vám, že nás těla pěkně
bolela. A opět pozitivní věc, že objevíte místa, kde jste si mysleli, že
žádné svalstvo není.

Závěr. Mnozí z vás poznali o kterou rodinu jde. A až si budete kupovat
letošní úrodu, která bohužel není velká (sucho), tak si vzpomeňte na
tyto řádky.
Odpusťte mi některé nesprávné výrazy používané v zemědělství, žila
jsem 40 let v paneláku.
Hanka Rucká
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Házenkářský rok 2017
Blížící se závěr roku 2017 nás vede ke krátkému zamyšlení nad uplynulým házenkářským rokem. Přestože podzimní část soutěžní sezóny je
nebývale dlouhá - a to zejména v případě našeho dorostu, který odehraje poslední mistrovské utkání až 17. prosince v brněnském Juliánově
- závěrečný účet letošního roku můžeme vystavit již nyní.
Začněme ale hodnocení pěkně od začátku, a to je od těch úplně nejmenších - minižáků. V nejmenší kategorii do 11 let se hrají utkání celoročně v rámci turnajů. Letos poprvé se pro nejmenší sportovní adepty
pořádaly Festivaly házené a pro ty již trochu zdatnější turnaje Masters.
Přesto nejdůležitějším kritériem je, aby to všechny malé hráče bavilo, měli radost ze sportu, pobytu v 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. Malých adeptů házené, kterých máme na konci tohoto roku něco
přes 40, zasvěcovali do sportu především trenéři Ivo Kavala, Katarína
Sýkorová, Roman Kortus, Jiří Korčák a Jaromír Friedel. Jsme rádi, že
děti projevují zájem o házenou v takovém rozsahu.
Naši mladší žáci nastupují ve své skupině proti těm nejsilnějším družstvům z kraje a v žádném utkání nepropadli, vždy odehráli více než
vyrovnaná utkání. Docházka dětí na trénink je pravidelná, počet hráčů
nadstandardní a paní trenérka (Petra Zeleňaková) spokojená. Družstvu
se podařilo stejně jako loni v těžké konkurenci kvalifikovat do série
mezinárodních turnajů Česko-Slovensko-Polské ligy mladších žáků,
které se uskuteční v zimních měsících. V posledním listopadovém
víkendu se také zúčastní tradičního dvoudenního turnaje v Rožnově
pod Radhoštěm.
Jak prožijí házenkářský závěr roku starší žáci? Stejně jako jejich mladší kolegové srdnatě bojují pod vedením trenérky Dáši Tvarožkové
v silnější skupině severomoravských družstev. Bohužel se jim nevyhýbají ani drobná zranění, která celý tým oslabují, ovšem výkony mají
vzrůstající tendenci. Závěrem listopadu družstvo absolvuje kvalifikační turnaj o postup do celorepublikové žákovské ligy. Podzimní část

sezony družstvo zakončí turnajem v Rožnově pod Radhoštěm začátkem prosince.
Dorostenecká soutěž je ještě v plném proudu. Naše družstvo nastupuje ve své kategoriích ve skupině 2. ligy Morava. Dobré výsledky drží
naše dorostenecké družstvo v horní polovině tabulky. Kvalitní výkony
některých hráčů neušly pozornosti okolních prvoligových klubů a tak
můžete vidět naše hráče v dresu nedalekého Frýdku-Místku a Sokola
Ostravy, za které nastupují v celostátní dorostenecké soutěži mladšího
i staršího dorostu.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Jaroslava Dorotíka se dlouhodobě účastní moravské 2. ligy. Tato soutěž končí až v polovině prosince. Tým po několika letech v popředí tabulky prošel sice generační
obměnou, ale i přesto tři kola před koncem podzimní části soutěže vede
tabulku bez porážky.
Házenkářský oddíl pochopitelně nespí ani v době dvouměsíční zimní
přestávky. Hned začátkem ledna odjíždějí družstva na zimní soustředění a po krátké, ale intenzivní tréninkové přípravě následuje několik
přípravných utkání a koncem února opět začíná jarní část sezony!
V průběhu měsíce února se bude také připravovat tradiční Pochování
Basy, které se uskuteční v pátek 24. února 2018, a na které všechny
příznivce srdečně zveme. Aktuální informace včetně rozpisu utkání
a výsledků družstev naleznete na našich webových stránkách
www.hazena-polanka.cz.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům, trenérům, funkcionářům, rodičům dětí a jiným dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný
čas rozvoji polaneckého házenkářského klubu, stejně jako fanouškům
a v neposlední řadě všem sponzorům, partnerům, mezi které patří především městský obvod Polanka nad Odrou, Magistrát města Ostravy,
Hejtmanství Moravskoslezského kraje, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR za finanční i materiální pomoc, bez které bychom
nemohli naše cíle a představy realizovat.
Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce 2018
přejeme všem našim spoluobčanům.

Ostrava bude fandit kontinentům celý rok
Kterého nejslavnějšího atleta z Afriky znáte? Jaká barva je tradiční pro
americký kontinent? Obdivujete některého evropského malíře? Jaké je
typické asijské jídlo? Že jsou tyto otázky roztříštěné a nesměřují k jednomu tématu? Omyl - všechny mají společný jmenovatel: Kontinentální pohár v atletice 2018.
Největší atletická akce, kterou může Česká republika uspořádat, se
v Ostravě uskuteční v září příštího roku (8. a 9. září 2018). Základní a střední školy z regionu však budou žít atletikou velkou část
aktuálního školního roku. Díky projektu “Ostrava fandí kontinentům”,
v němž si kromě zlepšování svých sportovních dovedností mohou rozšířit i vědomosti
o jednotlivých kontinentech.
“Největší přínos projektu vidím v aktivním
zapojení žáků, protože obecně se málo sportuje a díky tomu můžeme přilákat více dětí ke
sportovní činnosti. Na druhé straně ne všichni
jsou sportovně nadaní, ale jsou obdařeni uměleckým talentem a proto jsem rád, že přestože
to je velká sportovní událost, mohou být zapojeni i nesportovci,” říká Vladimír Cigánek,
náměstek primátora města Ostrava pro školství a sport.
Koncept projektu totiž počítá se sportovními
aktivitami, ale také s výtvarnou soutěží. Nejoriginálnější výtvory budou za rok k vidění na
Městském stadionu. “Vytvořením barevných transparentů bude stadion
pěkně oživen,” je přesvědčen Cigánek.
V uplynulých týdnech se jednotlivé základní a střední školy přihlásily
do projektu, v listopadu pak budou rozlosovány dle kontinentů. “Nápad

na rozdělení dle kontinentů se mi líbí. Je pravdou, že bez losování by
si převážná většina vybrala Evropu či Ameriku, odkud zná větší část
sportovců. Nicméně je užitečné se zajímat o všechny kontinenty. Žáci
budou mít možnost dozvědět se více o tom svém kontinentu, poznat
pro ně nové atlety a na stadionu v den konání akce vytvořit opravdový
souboj kontinentů,” dodává Cigánek.
Kontinentální pohár je unikátní týmovou soutěží, která se koná jednou
za čtyři roky. Proti sobě se postaví výběry kontinentů Evropy, Ameriky,
Afriky a Ásie-Oceánie, na startu se objeví víc než 300 atletů. Mezinárodní atletická federaci IAAF rozdělí na prize
money přes tři miliony dolarů.
Město Ostrava se aktivně podílí na organizaci. “Byla ustanovena pracovní skupina, kterou
tvoří například zástupci Městské policie, Městské nemocnice, Dopravního podniku, odboru
dopravy, kanceláře primátora, Ostravského
informačního servisu a Městského stadionu.
Zabýváme se naplňováním závazků plynoucích ze smlouvy o spolupráci při uspořádání
Kontinentálního poháru,” vysvětluje Cigánek.
Pro město je důležitý úspěšný průběh sportovní akce, ale také pozitivní prezentace Ostravy. “Snažíme se připravit takovou prezentaci
města, aby se návštěvníci, nejen sportovních
událostí, chtěli do Ostravy vrátit a objevovat
zde ještě to, co nestihli.”
Dosavadní prezentace “v atletickém světě” je úspěšná - prodáno už je
cca 6500 vstupenek. V síti Ticketportal jsou nadále k dostání v cenových relacích od 150 do 500 Kč.
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Skautské dny
V měsíci září a říjnu tohoto roku proběhla akce s názvem Skautské dny, kterou jsme zahájili naši celoroční činnost. V pátek 15.9. odpoledne se
uskutečnila první část skautských dnů. Asi 50 dětí si přišlo naživo vyzkoušet, jaké je to být skautem, zasoutěžit si a společně si zahrát. Děti vázaly
uzly, stavěly společně stan, plnily rébusy, hrály ringo a nakonec se účastnily bitvy tří armád, kterou prohrál Císař Láďa. Ostatní dva císaře jejich
vojska ubránila. Počasí bylo chladné, ale pohyb nás dostatečně zahřál.
V prvním říjnovém týdnu jsme v termínech odpoledních schůzek vyráběli papírové draky. Nejmenší děti s tím měly trochu problém a pomáhali
jim vedoucí. Nakonec jsme si ale namalované draky domů odnesli. Některé jsme pak (mezi mnohými jinými) viděli na drakiádě.
Drakiáda se konala v sobotu 14.9.2017, kdy jsme se setkali na louce za Honculou. Nemohli jsme si přát lepší počasí, vítr foukal tak akorát
a slunce svítilo o stošest. Stan, který jsme připravili jako zázemí, jsme nakonec měli „jen“ na uskladnění našich věcí a náhradní aktivity jako slack
line, turnaj v petangu, trojnožku a lakros jsme mezi těmi všemi letícími draky ani nestihli. Nejvytrvalejší účastníci si odnesli diplom a skautskou
odměnu.
Skautské dny proběhly za finanční podpory Magistrátu města Ostrava.
V. Gadulová

Knihovna informuje

Sokol stěhovavý?

Kočičí oáza Holubice
Koncem října navštívila knihovnu vzácná návštěva, a to Jana Novotná
z brněnské Kočičí oázy Holubice, což je spolek, který pomáhá opuštěným kočkám v nouzi. Přivezla s sebou také kocourka Jelimána, kterému se v knihovně moc líbilo. Povídali jsme si o samotné Kočičí oáze,
jak to funguje a diskutovali o všem, co ke kočkám patří.
Připravujeme
Listopad:
Lovci perel, celoroční projekt na podporu čtenářství dětí
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek 10.00 - 11.00
Obrazy Lenky Karpetové, výstava: 8. 11. - 28. 2. 2018
Bingo, hlavní hra, úterý: 21. 11. od 16.00
Klub Generace, klub pro seniory: středa 22. 11. 10.00 - 11.00
Podzimní vyrábění: výtvarná dílna pro děti, čtvrtek 23.11 14.00 - 17.00
Prosinec:
Obrazy Lenky Karpetové, výstava: 8. 11. - 28. 2. 2018
Vůně Vánoc: výtvarná dílna pro děti, čtvrtek 14. 12. 14.00 - 17.00
Broučci, klub pro nejmenší děti, každý čtvrtek, 10.00 - 11.00
Klub Generace, klub pro seniory, středa 20. 12. 10.00 - 11.00
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
Po: 13.00 - 18.00
Út: 08.00 - 12.00; 12.30 - 15.00
Čt: 13.00 - 18.00
Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454
Bc. Karla Zábojová, knihovnice

Přesto, že sokol je pták stěhovavý a údajně sokoli, které můžeme
u nás vidět v zimě, pochází ve většině případů z oblasti Skandinávie
a zvířata, která žijí po většinu roku u nás, se na zimu stěhují do západní
a jihozápadní Evropy, přesto Sokol Polanka zůstává stále na svém místě, v létě i v zimě.
Letošní rok byl poměrně náročnější na investice, pokud se týče údržby naší sokolovny. Letní sezona je poměrně klidná, většina sportů se
dá zvládnout venku nebo při otevřeném okně. Horší je to ovšem na
podzim a v zimě. Abychom se jako ti sokoli stěhovaví nemuseli přesouvat do teplejších krajin, bylo nutné v prvé řadě pořídit nový kotel
ústředního vytápění a dále v průběhu prázdninových měsíců proběhla
výměna starých oken v přízemí sokolovny za nová s izolačními skly,
byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí. Na to navazovaly další
drobné opravy a vymalování všech interiérů; bylo pořízeno nové mobilní venkovní vybavení.
Veškeré zmiňované rekonstrukce a opravy by nebylo možno uskutečnit bez finančních dotací. V roce 2017 TJ Sokol Polanka získal dotace
od městského obvodu Polanka nad Odrou, statutárního města Ostrava, fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nadace OKD
Srdcovka. Všem zmiňovaným institucím tímto děkujeme za příspěvek
na zkvalitnění našeho polanského sokolského zázemí.
Pokud jste zvídaví a rádi byste shlédli naše novinky nebo se zapojili
aktivně do dění, přidejte se ke sportující veřejnosti nebo nás navštivte
na některé kulturní akci, pořádané na sokolské louce.
Více na www.sokol-polanka.cz
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Podzimní dědkové, Dušičky nebo Halloween?
V jarním Zpravodaji jste se mohli setkat s článkem: „Jarní dědkové, aneb pálení čarodějnic př. n. l.“, nyní – na podzim, na něj volně
navážu.
Základní osou měření času a dělení roku (=kolovrat) pro naše předky,
Slovany, bylo dělení na čtyři základní momenty – dva slunovraty a dvě
rovnodennosti a další čtyři díly - čtvrtící dny mezi nimi, kdy vždy mezi
rovnodenností a slunovratem je jeden čtvrtící den. Jednotlivá období
kolovratu tak trvají cca 45 dní. Na čtvrtící dny připadá zvyk, kdy je
dobré vzpomenout si na své předky, ve Slovanském kolovratu jsou tyto
dny označovány jako „Dědkové“.
Podzimní dědkové připadají na přelom října a listopadu, tento svátek
byl Slovany nazýván také jako Den Návy (odvozeno od „náv”, což
značí svět mrtvých). Tomuto svátku odpovídá keltský Samhain či křesťanské Dušičky. Anglické země slaví v tuto dobu Halloween (z angl.
All Hallows Eve = předvečer Všech Svatých).
Slované tento den vnímali jako dobu, kdy se stírá hranice mezi světem
živých a mrtvých. Věřilo se, že duše zesnulých se v tento čas vracejí
na zemský povrch, a naopak živí mohou navštívit podsvětí. Strážcem
tohoto světa je Veles - Slovanský vládce podsvětí. Naše světy živých
a zemřelých se v těchto dnech propojují, neboť hranice mezi nimi je
otevřená. Bylo zvykem prostírat u večeře i pro zesnulé příbuzné, u
kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit nebo vystavit za oknem
zapálenou svíčku (často ve vyřezané řepě), která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na jejich cestu. (Proto také převleky za „kostlivce
a duchy“, aby se nevědělo, kdo je živý a kdo ne.) Den Návy je nejvýznamnějším původním slovanským svátkem předků. Den Návy je
svátek, u kterého se setkáváme se smrtí, je to čas vhodný k zastavení
a přemýšlení nad tím, co je mezi smrtí a znovuzrozením. Významnou
posilou, ke které se v těchto dnech lidé obraceli, byl bůh Rod – ochránce rodiny a celého rodu.

Od října 2017 probíhá v malém sále sokolovny Salon u Viery,
a to vždy první čtvrtek v měsíci. Jedná se o setkávání a sdílení u kávy
nebo horkého čaje nad zajímavými tématy. Ve čtvrtek 2. listopadu proběhlo povídání na téma podzimních svátků a našeho vztahu k předkům.
Povídali jsme si o tom, jak se v naší přítomnosti odráží náš osobní vztah
k rodičům, prarodičům i domovu; uvědomili jsme si potřebu setkávání
se se známými i novými lidmi v klidné a bezpečné atmosféře.
Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v 18.00 a téma bude
adventně vánoční. Vzácným hostem bude Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová – lektorka osobního rozvoje, která pracuje s pohybem, učí, jak se
má správně dýchat, vede „ženské“ skupiny. Pokud máte nějaké dotazy
k tématu vánoc či zdravému dýchání nebo chcete poznat nové lidi, jste
zváni.
Více se můžete dovědět na www.sokol-polanka.cz
Za TJ Sokol JH

KOSMETIKA
ALENA
PROGRAM KINA NA PROSINEC
2017
Úterý 05.12.
Holky na tahu			

nevhodný mládeži do 15. let
V odvážné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian
Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání
po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy
v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere
překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco
se v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co si
počnou, zažívají další a další bizarní příhody, které
je v průběhu celé noci sblíží více než kdy předtím
a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na
podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
Začátek v 19 hodin				
(délka 96 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 12.12.
Hurvínek a kouzelné muzeum

mládeži přístupno
Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek
a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač
Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání.
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se
mu proniknout do uzavřených prostor muzea,
kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků.
A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, aby
zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé
město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Začátek v 18 hodin
			
(délka 85 min., vstupné 70,- Kč)

Neděle 17.12.

Vánoční nedělníček - pro nejmenší diváky

mládeži přístupno
Začátek v 10 hod.				
(70 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)

Úterý 19.12.
Po strništi bos				

mládeži přístupno
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe
z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny,
se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také
soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit
své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným
tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí
a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství.
I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší
prokázat odvahu vůči vlastní rodině.
Začátek v 16 a 18 a 20 hodin
		
(délka 111 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 16 HODIN ZA
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz
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Informace o příjezdech a odjezdech vlaků
Oproti stávajícímu jízdnímu řádu v souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi mezi Dětmarovicemi a Českým Těšínem a posunem vlaků
dopravce RegioJet, a.s. do dřívější časové polohy ve směru Praha, je veden větší počet vlaků bez přestupu z Mostů u Jablunkova až do Studénky.
Také se zvýšil počet vlaků výchozích z Ostravy-Svinova ve směru do Studénky (dosud jely z Ostravy hl.n.)
Nový jízdní řád bude platit od 10. prosince 2017 a i když třeba v 15:02 se podařilo ze strany ČD navázat přípoj mezi vlakem a busem DPO 59,
je návaznost v průběhu dne stále nízká. Upozorňuji, že nadále na zastávce zastavuje většina vlaků „na znamení“ (jsou označeny křížkem před časovým údajem). U těchto vlaků musí cestující ve vlaku při výstupu obsloužit včas tlačítko pro požadavek na zastavení, při nástupu zaujmout takové
stanoviště na nástupišti, aby mohl být strojvedoucím viděn. Také stojí za zmínku, že v minulém měsíci byla zprovozněna nová zastávka Havířov
střed se solidní dostupností do centra města. Zastavují na ni všechny regionální vlaky mezi Č. Těšínem a Ostravou-Svinovem.
Ing. Rostislav Neuvirt
Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2017 - 2018

Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2017 - 2018

Vlaky směr Studénka

Vlaky směr Ostrava-Svinov

Vlak čís.

Vlak čís.

Omezení

Čas :

3066



Omezení

 2:26

Čas :

Bohumín (2:07) - O.-Svinov (2:23) - Mošnov, O.A. (2:45)

Jede v trati

3067



 3:12

Mošnov, O.A. (2:54) - O.-Svinov (3:17) - Bohumín (3:32)

Jede v trati

3050



 4:00

Bohumín (3:40) - O.-Svinov (3:57) - Mošnov, O.A. (4:19)

3051



 4:56

Mošnov, O.A. (4:38) - O.-Svinov (5:00) - Bohumín (5:20)

3052



 5:07

Bohumín (4:46) - O.-Svinov (5:04) - Mošnov, O.A. (5:26)

3301



5:25

3302



5:44

Návsí (4:12) - Bohumín (5:22) - O.-Svinov (5:41) - Přerov (6:50)

3303



6:13

3304



6:32

Bohumín (6:11) - O.-Svinov (6:29) - Hranice na M. (7:15)

3053



 6:54

3054

denně

 6:45

Bohumín (6:22) - O.-Svinov (6:42) - Mošnov, O.A. (7:05)

3307

denně

7:04

3360

denně

 7:57

Ostrava hl.n. (7:45) - O.-Svinov (7:54) - Suchdol n.O. (8:14)

3055

denně

 7:52

Mošnov, O.A. (7:34) - O.-Svinov (7:56)

3068



 8:45

O.-Svinov (8:42) - Mošnov, O.A. (9:04)

3069



 9:31

Mošnov, O.A. (9:13) - O.-Svinov (9:35)

3362

denně

 9:45

O.-Svinov (9:42) - Suchdol n. O. (10:04)

3361

denně

Přerov (4:25) - O.-Svinov (5:29) - Bohumín (5:50)
Přerov (5:04) - O.-Svinov (6:17) - Bohumín (6:35)
Mošnov, O.A. (6:35) - O.-Svinov (6:58) - Ostrava hl.n. (7:06)
Přerov (6:05) - O.-Svinov (7:08) - Bohumín (7:25)

 10:11 Suchdol n. O. (9:53) - Ostrava-Svinov (10:15)

3070



 10:45 O.-Svinov (10:42) - Mošnov, O.A. (11:04)

3071



3364

denně

 11:45 O.-Svinov (11:42) - Suchdol n. O. (12:04)

3363

denně

 11:29 Mošnov, O.A. (11:11) - O.-Svinov (11:33)
 12:00 Suchdol n.O. (11:42) - O.-Svinov (12:04) - Bohumín (12:21)

3056

denně

 13:10 Bohumín (12:51) - O.-Svinov (13:07) - Mošnov, O.A. (13:29)

3365

denně

 13:06 Suchdol n. O. (12:48) - O. -Svinov (13:10) - Ostrava hl.n. (13:18)

2936

denně

 13:45 Mosty u J. (12:05) - O.-Svinov (13:42) - Studénka (13:54)

2943

denně

 14:15 Studénka (14:07) - O.-Svinov (14:19) - Mosty u J. (15:55)

3306

denně

14:45 Bohumín (14:16) - O.-Svin.(14:31 - 42) - Hranice n.M.(15:27)

3057

denně

 15:02 Mošnov, O.A. (14:44) - O.-Svinov (15:06-20) - Bohumín (15:37)

3058

denně

 15:02 Ostrava hl.n. (14:49) -O.-Svinov (14:59) - Mošnov, O.A. (15:24)

3059

denně

 15:52 Mošnov, O.A. (15:34) - O.-Svinov (15:56) - Ostrava hl.n. (16:04)

2940

denně

 15:42 Mosty u J. (14:05) - O.-Svinov (15:39) - Studénka (15:51)

2947

denně

 16:05 Studénka (15:57) - O.-Svinov (16:09) - Mosty u J. (17:55)

2942

denně

 16:45 Mosty u J. (15:05) - O.-Svinov (16:42) - Studénka (16:54)

2949

denně

 17:15 Studénka (17:07) - O.-Svinov (17:19) - Mosty u J. (18:55)

3060

denně

 17:01 Ostrava hl.n. (16:49) -O.-Svinov (16:58) - Mošnov, O.A. (17:24)

2951

denně

 18:15 Studénka (18:07) - O.-Svinov (18:19) - Mosty u J. (19:55)

2944

denně

 17:45 Mosty u J. (16:05) - O.-Svinov (17:42) - Studénka (17:54)

3061

denně

 19:03 Mošnov, O.A. (18:45) - O.-Svinov (19:07) -  Bohumín (19:23)

3368



 18:54 Bohumín (18:35) - O.-Svinov (18:51) - Suchdol n. O. (19:11)

2955



 20:05 Studénka (19:57) - O.-Svinov (20:09) - Návsí (21:46)

3072



 19:20 Ostrava-Svinov (19:17) - Mošnov, O.A. (19:39)

3073



 20:18 Mošnov, O.A.(20:00) - O.-Svinov (20:22) - Bohumín (20:38)

2948



 19:42 Mosty u J. (18:05) - O.-Svinov (19:39) - Studénka (19:51)

3369



 21:06 Suchdol n.O. (20:48) - O.-Svinov (21:10) - Bohumín (21:26)

3062



 21:07 Bohumín (20:48) - O.-Svinov (21:04) - Mošnov, O.A. (21:26)

23335



 22:11 Bílovec (21:41) - Studénka (21:57) - O.-Svinov (22:16)

3372



3063



3064



 22:55 Ostrava-Svinov (22:50) - Suchdol n. O. (23:20)
 23:06 Ostrava-Svinov (23:03) - Mošnov, O.A. (23:25)

3065



 22:52 Mošnov, O.A. (22:34) - O.-Svinov (22:56)
 23:48 Mošnov, O.A.(23:30) - O.-Svinov (23:52) - Bohumín (0:08)



nejede 24., 31.XII.



nejede 24., 31.XII.



nejede 25.XII., 1.I.



nejede 25.XII., 1.I.



jede v , nejede 27. - 29.XII.



jede v , nejede 27. - 29.XII.



jede v ,  a 26.XII., 30.III., 2.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX.



jede v ,  a 26.XII., 30.III., 2.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX.



jede 10.VI. - 6. X.



jede 10.VI. - 6. X.



vlak zastavuje na znamení nebo na požádání



nejede 10.VI. - 6. X.



vlak zastavuje na znamení nebo na požádání

Informace DPO

Plesová sezona 2018 v Dělnickém domě

Organizace vánoční a novoroční dopravy
Ne 24. 12. 2017 - Provoz jako v neděli s omezením cca od 17:00 h.
Po 25. 12. 2017 - Provoz jako v neděli s omezením cca do 08:00 h.
Út 26. 12. 2017 - Provoz jako v neděli.
St 27. 12. 2017 - Linky č. 6, 9 (denní spoje), 10, 66, 73, 92, 96, 103,
109 a 110 provoz zastaven. Linky č. 101, 102, 104, 105, 106, 107 a 108
provoz jako v neděli. Ostatní linky provoz jako v pracovní den.
Čt 28. 12. 2017 - Linky č. 6, 9 (denní spoje), 10, 66, 73, 92, 96, 103,
109 a 110 provoz zastaven. Linky č. 101, 102, 104, 105, 106, 107 a 108
provoz jako v neděli. Ostatní linky provoz jako v pracovní den.
Pá 29. 12. 2017 - Linky č. 6, 9 (denní spoje), 10, 66, 73, 92, 96, 103,
109 a 110 provoz zastaven. Linky č. 101, 102, 104, 105, 106, 107 a 108
provoz jako v neděli. Ostatní linky provoz jako v pracovní den.
So 30. 12. 2017 - Provoz jako v sobotu.
Ne 31. 12. 2017 - Provoz jako v neděli s omezením cca od 19:00 h.
Po 01. 01. 2018 - Provoz jako v neděli s omezením cca do 08:00 h.

19.1. Pá
20.1. So
26.1. Pá
27.1. So
2.2. Pá
3.2. So
9.2. Pá
10.2. So
16.2. Pá
17.2. So
23.2. Pá
24.2. So

VIII. VINAŘSKÝ PLES
Pionýrský ples
pionýrská skupina Ještěr Svinov
SOUSEDSKÝ PLES
PLES SPORTOVCŮ
V.I.P. PLES
MAŠKARNÍ PLES
mateřská školka Polanka
Obecní ples Polanka
MYSLIVECKÝ PLES
HC POLANKA
PLES FK SK Polanka
POCHOVÁNÍ BASY
MAŠKARNÍ PLES
Hasiči Svinov
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p. Starečková 732 777 911
p. Planka 602 580 746
p. Šlachta 736 531 728
p. Siročáková 724 433 512
p. Božoň 777 904 138
p. Nevímová 731 565 899
p. Mamulová 599 425 102
p. Foltýn 605 216 715
p. Tomášek 736 652 292
p. Řehulka 777 073 393
p. Mohyla 604 897 722
p.Kotala 602 726 126

Vesnické sportovní hry 2017 jsou za námi!
Oproti loňskému roku, kdy byla Polanka nad Odrou nováčkem v této sportovní soutěži, se nám letos dařilo jednoznačně lépe. V průběhu soutěže,
jak už jsem informoval v předešlých vydáních zpravodaje, jsme se drželi na předních místech tabulky. Závěr soutěže nám zkomplikovala neúčast
celého družstva v závodě horských kol a předposlední místo v rozhodujícím turnaji v minikopané. I tak Polanka, co se dosažených bodů týká obstála skvěle, od „bedny“ nás dělily 4 body. Konečné šesté pořadí v celoroční soutěži je tedy oproti loňsku daleko lepší výsledek.
Na závěrečné tabulce jsou pod grafy dva číselné údaje, celkový počet bodů a celkový počet bodů po odečtení nejhoršího bodového umístění, dle
kterého se počítají celkové výsledky. Při stejném počtu bodu rozhoduje o lepším umístění počet vítězství v průběhu letošní soutěže.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným sportovcům, za skvělou reprezentaci Polanky nad Odrou a taky organizátorům, kteří mi pomáhali s organizací.
Za Školskou, sportovní a kulturní komisi Martin Sýkora

s rozsvícením vánočního stromu V AREÁLU DĚLNICKÉHO DOMU V PolanCE nad Odrou

Vánoční výstava
2.12.2017 9:00 – 20:00
Program rozsvícení vánočního stromu 2.12.2017:
15:00 ZUŠ H.Salichové
15:45 PolaneckÁ dechovka
16:30 Polanští Písničkáři
17:10 Vystoupení dětí ZŠ Heleny Salichové
17:30 Vystoupení dětí MŠ Polanka
17:45 Rozsvícení vánočního stromu
18:00 – 19:30 Vystoupení vánočního souboru RK Band

3.12.2017 9:00 – 16:00
Bohaté občerstven
pohodová atmosféra zajištěna
Pořadatel Městský obvod Polanka nad Odrou
a Polanečtí zahrádkáři
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TJ SOKOL POLANKA nad Odrou

Sousede máš už lístky?

6.
Pátek 26. ledna 2018
od 19:00 hod.

Dělnický dům v Polance
program:
večer za doprovodu hudební skupiny
Gusta Vomacka Worcestra
tombola a mnohá překvapení
předprodej vstupenek:
Jiří Šlachta, tel. 736 531 728
mail: jiri.slachta@centrum.cz
cena vstupenek: horní sál: 190 Kč / dolní sál: 230 Kč

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
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