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Voleb do Zastupitelstva města Ostravy a městského obvodu 
Polanka nad Odrou, konaných ve dnech 05.10-06.10.2018 se 
v Polance nad Odrou zúčastnilo 52,07% voličů.
Volby pro městský obvod Polanka nad Odrou po sečtení  
výsledků ve všech čtyřech volebních okrscích dopadly ná-
sledovně:
SNK Polanka nad Odrou – 9 mandátů
SOUSEDÉ 2018 – 3 mandáty
ODS – 1 mandát
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti – 1 mandát
SPD  – 1 mandát
Zastupitelstvo dne 05.11.2018 na svém ustavujícím zasedá-
ní zvolilo pana Pavla Bochniu starostou městského obvodu  
Polanka nad Odrou pro období let 2018-2022.
Dále zvolilo místostarostku obvodu paní Martinu Šousta-
lovou a za členy Rady městského obvodu Polanka nad Od-
rou zvolilo pana Jiřího Adamce, paní Jarmilu Plankovou  
a Ing. Víta Sudera – všichni za SNK Polanka nad Odrou.
Zastupitelstvo rovněž zřídilo výbor finanční a kontrolní  

Výsledky komunálních voleb 
do Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

a zvolilo jejich předsedy: výbor finanční – paní Marie Krejčí 
/KDU-ČSL a nezávislí kandidáti/, výbor kontrolní – pan Ing. 
Petr Tomášek /SOUSEDÉ 2018/
Dalšími, občany zvolenými zastupiteli jsou: Ing. Iveta 
Hellerová /SNK/, Radovan Řehulka /SNK/, Pavel Prauzek /
SNK/, Martin Sýkora /SNK/, Darina Slováková, DiS. /ODS/, 
Čestmír Koller / SPD/, Mgr. Jiří Šlachta /SOUSEDÉ 2018/,  
Miloš Stareček /SOUSEDÉ 2018/, který se mandátu vzdal 
a za něj nastoupil náhradník -  Kamil Havrlant /SOUSEDÉ 
2018/
Všem zvoleným zastupitelům přejeme, ať se jim práce daří  
v souladu s učiněným slibem, že budou pracovat ve prospěch 
Polanky nad Odrou a jejich občanů.
V městském obvodu Polanka nad Odrou se souběžně s volba-
mi do zastupitelstev obcí konaly volby do Senátu Parlamentu 
České republiky ve dnech 05.10 – 06. 10. 2018 a druhé kolo 
12.10 – 13.10.2018, zvoleným senátorem za Ostravu  se stal 
Ing. Leopold Sulovský.

V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo  
Polanky nad Odrou, které následně 5.11.2018 složením slibu 
na ustavujícím zasedání oficiálně zahájilo své čtyřleté funkč-
ní období. Zastupitelstvo zvolilo předsedy výborů, Radu, 
místostarostku a starostu Polanky nad Odrou. 
Za důvěru, kterou jsme získali, děkujeme. Vážíme si jí  
a bereme ji nejen jako ocenění práce vedení městského ob-
vodu v minulosti, ale také jako závazek pro další období. 
Přivítal bych, kdyby současně s nástupem nového zastupi-
telstva skončilo předvolební politikaření a pokračovali jsme  
i v novém složení v hledání a realizaci smysluplných řešení 
problémů, které Polanku trápí. 
S blížícím se koncem roku mi také dovolte, abych Vám všem 
popřál co nejklidnější prožití vánočních svátků, mnoho hez-
kých chvil strávených se svými nejbližšími a do nového roku 
především hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Starosta
Pavel Bochnia

Nově zvolená samospráva zahájila svou činnost
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Zastupitelstvo 2018 - 2022 
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Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Nesouhlasila s umístěním dřevěného sloupu a inženýrské sítě do po-
zemku parc. č. 1736/1 v k.ú. Polanka nad Odrou.
• Souhlasila s připojením sousední nemovitosti na pozemku parc.  
č. 2886/73 k MK III. třídy ul. Jiřího Krále v k.ú. Polanka nad Odrou,  
s připojením pozemku parc. č. 1120/2 k MK III. třídy – ul. Malostran-
ská v k.ú. Polanka nad Odrou, s připojením nemovitosti na pozemku 
parc. č. 841 k MK III. třídy ul. Anny Letenské v Polance nad Odrou.
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou 
schválit zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, městského ob-
vodu Polanka nad Odrou na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpoč-
tu na období 2020 - 2022.
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou 
rozhodnout na straně budoucího oprávněného o uzavření smlouvy bu-
doucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu  
k pozemkům parc. č. 4379 a 4390 v k.ú. Polanka nad Odrou, spočíva-
jícího v právu zřízení, provozování a udržování propustku vyústních 
objektů, včetně opevnění pro budoucího povinného, a to Povodí Odry, 
státní podnik.
• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihací-
ho zařízení se společností KONE a.s. Předmětem smlouvy je zajištění 
pravidelného servisu a 24 hodinového dispečinku ve vztahu k výtahu 
umístěného v objektu č.p. 330, na ul. 1. května v Polance nad Odrou.
• Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon 
činnosti – Technický dozor investora na akci „Stavební úpravy školy 
č.p. 330 (TDS a BOZP)“ s příkazníkem, společností JS Property, a.s.  
Dodatkem se upravuje termín plnění a cena odměny za výkon práce 
TDI a BOZP na částku 635.810 Kč bez DPH.
• Schválila plán inventur na rok 2018, jako přílohu č. 7 směrnice2/2012 
k provádění inventarizace majetku a závazku.
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou 
souhlasit s podáním žádosti o dotaci pro projekt Stavební úpravy stáva-
jícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v 
Ostravě Polance nad Odrou v rámci národního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení pro rok 2019, podprogramu: 
Podporované byty – dotačního titulu: Pečovatelský byt, po vyhlášení 
Výzvy pro rok 2019.
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou 
schválit Dodatek č. 4 k příloze č. 1 zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace Mateřské školy Ostrava – Polanka nad Odrou.
• Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 17, přílohy č. 2, ke smlouvě  
o dodávce tepelné energie se společnosti VAE THERM, spol. s.r.o., kdy 
předmětem plnění je sloučení dvou odběrných míst.
• Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 7, přílohy č. 2, smlouvy o nájmu 
tepelných zařízení se společností VAE THERM, spol. s.r.o., kdy před-
mětem je snížení nájmu tepelných zařízení kotelny v objektu č. p. 330 
na ul. 1. května v Polance nad Odrou.
• Rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné za-
kázky malého rozsahu na realizaci akce s názvem „Izolační zeleň II. 
etapa“.
• Rozhodla o uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. 
o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a o uzavření pojistné 
smlouvy o sdruženém pojištění vozidel od 1.1.2019.
• Rozhodla na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti inž. sítě k části pozemku parc. č. 787/1 v k.ú. Polanka nad Odrou.
• Rozhodla o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě ve věci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu s názvem „Výstavba chodníků a křižovatek“ se spo-
lečností V.D. Stav – Ostrava s.r.o., kdy předmětem dodatku je změna 
předmětu smlouvy z důvodu vzniku víceprací během realizace stavby.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria nejnižší cenová nabídka 

o výběru nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy ve věci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Izolační zeleň II. etapa“ se spo-
lečností ZAHRADY R+R-realizace a údržba zahrad s.r.o. za cenu 
1.665.199,820 Kč včetně DPH.
• Rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 z důvodu vzniku méněprací a více-
prací v rámci stavby „Stavební úpravy č.p. 330 v Polance nad Odrou“ 
se zhotovitelem, společností MORYS s.r.o.Tímto dodatkem se cena 
díla upravuje na částku 48 051 234,64 Kč bez DPH.
• Rozhodla o záměru výpůjčky místnosti v objektu č.p. 330 na ul.  
1. května za účelem zřízení odpočinkové místnosti pro potřeby Městské 
policie Ostrava na dobu neurčitou.
• Schválila změnu odpisového planu příspěvkové organizace Základní 
školy Heleny Salichové v Polance nad Odrou.
• Rozhodla o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO – městského 
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2019 ve výši 15 000 Kč Knihovně 
města Ostravy, příspěvkové organizaci, a to na doplnění knižního fondu 
pobočky knihovny v Polance nad Odrou a na podporu volnočasových 
aktivit místních dětí.
• Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Stavební úpravy hasičské zbroj-
nice č.p. 592, Ostrava – Polanka nad Odrou“ se zhotovitelem, společ-
ností OSBAU s.r.o. Dodatkem se upravuje cena díla na částku 7 148 
939,37 Kč bez DPH.
• Schválila předložený plán zimní údržby místních komunikací na úze-
mí SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou.

Dále Rada městského obvodu Polanka nad Odrou projednávala došlá 
podání o souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací, umístění 
sítí v obecních pozemcích aj.

Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou
• Rozhodlo o výkupu pozemku parc. č. 1302/3 v k.ú. Polanka nad  
Odrou za účelem stavby s názvem „Chodník podél ul. K Vydralinám  
v Polance nad Odrou“ za dohodnutou kupní cenu 180 Kč.
• Doporučilo odejmutí věci – spoluvlastnického podílu ve výši 5/6 
pozemků parc. č. 744/1 a parc. č. 3973 v k.ú. Polanka nad Odrou se 
svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou.
• Souhlasilo s převodem stavby „Komunikace a inž. sítě pro 6 rodin-
ných domů, Polanka nad Odrou, ul. U Rybníčku, parc. č. 1790/28, 
1790/27 a 1781/5 v k.ú. Polanka nad Odrou – SO 06 – Veřejné osvětle-
ní“ – ve výši účetní hodnoty 319 106,04 s DPH do majetku statutárního 
města Ostrava.
• Rozhodlo o výkupu pozemků parc. č. 3141/2 a 3143/2 v k.ú. Polanka 
nad Odrou za účelem předání mostu do správy Ostravským komuni-
kacím.
• Schválilo Program pro poskytování dotací na rok 2019.
• Schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt Stavební úpravy stáva-
jícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty  
v Ostravě Polance nad Odrou v rámci národního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení pro rok 2019, podprogramu: 
Podporované byty – dotačního titulu: Pečovatelský byt, po vyhlášení 
Výzvy pro rok 2019.
• Schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Heleny 
Salichové s účinnosti od 1.1.2019.
• Schválilo rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
a 17/2018 Statutárního města Ostravy – městského obvodu Polanka 
nad Odrou v rozpočtu městského obvodu pro rok 2018.
- Schválilo Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, městského 
obvodu Polanka nad Odrou na období 2020 - 2022.

Z.K

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou 
za období od 10.09.2018 do 10.11.2018



Dne 20.10.2018 se v prostorách nové obřadní síně konalo slavnostní  
„Vítání občánků“ pod vedením starosty pana Pavla Bochnii. Přivítání 
mezi občany Polanky nad Odrou se zúčastnilo celkem 17 dětí. Velmi 
milou a příjemnou součástí bylo vystoupení žáků základní umělecké 
školy a také žáků mateřské školy. 
Děkujeme všem, kteří se na těchto slavnostních obřadech podílejí, rodi-
čům ještě jednou blahopřejeme a všem dětem přejeme do života pevné 
zdraví, štěstí a lásku v kruhu nejbližších.

P.M.
                                                                                                                 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Dotace a jejich změny v roce 2019
Zastupitelstvo městského obvodu schválilo dne 26. 9. 2018 „Program 
pro poskytování dotací“ na podporu kultury, sportu, sociální práce, 
církve, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit, atd. Aktivita 
spolků či právnických osob musí mít vazbu na území městského obvo-
du Polanka nad Odrou. Účelová neinvestiční dotace je poskytována na 
základě odůvodněné žádosti s uvedením konkrétního důvodu. Žádost 
musí být podána na schváleném formuláři a musí obsahovat všech-
ny identifikační údaje o dané právnické osobě. Součástí žádosti bude 
projekt, rozpočet a čestné prohlášení. Vzorové formuláře naleznete na 
našich internetových stránkách https://polanka.ostrava.cz/cs/obcan/
ucelove-dotace-a-granty. Žádost lze podávat osobně na podatelně Úřa-
du městského obvodu Polanka nad Odrou nebo prostřednictvím pošty 
do 31. 1. 2019. O poskytnutí či neposkytnutí finančních dotací do 50 
tis. Kč rozhoduje Rada městského obvodu Polanka nad Odrou a o po-
skytnutí dotací nad 50 tis. rozhoduje Zastupitelstvo městského obvodu 
Polanka nad Odrou. 
Jakékoliv dotazy k dotacím Vám budou poskytnuty na tel. č. 599 425 
109. 

Ing. Zuzana Kurková Ph.D

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 – Polan-
ce nad Odrou, a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb., ve znění poz-
dějších 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 organiza-
ce 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. č. 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 Od-
rou Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsouhlasilo 
pro rok 2019 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 příno-
sem pro občany Polanky nad Odrou.
Pro přerozdělení odsouhlasené částky jsou platná tato kritéria
Počet registrovaných členů do 18 let, kteří se celoročně zúčastňují pra-
videlné 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. 
2017- 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. 
2018 předešlého roku včetně data narození, kteří se celoročně zúčast-
ňují 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 jednot-
livých údajů. 
4.  Výkaz zisku a ztrát z hlavní činnosti, který je přílohou daňového 
přiznání za rok 2017.

5. Čestné prohlášení, kterým zapsaný spolek potvrzuje správnost všech 
uvedených údajů - výhradně na schváleném formuláři.
Termín pro podání žádostí je do 31.1.2019.
Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 0337/ZMOb-
-Pol/1418/24 dne 26. 9. 2018.
2) Dotace pro ostatní právnické osoby
Pro ostatní právnické osoby, provozující činnost sportovní, kulturní, 
sociální atd. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou od-
souhlasilo pro rok 2019 částku 350 tis.Kč.
Účel dotace
Dotace se poskytují právnickým osobám, poskytující služby pro obča-
ny na území městského obvodu Polanky nad Odrou.
Je kladen důraz na pravidelnou a opakující se činnost, sdružující člen-
skou základnu více občanů. 
Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k roz-
voji tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na podporu v sociální 
oblasti, na reprezentaci městského obvodu Polanky nad Odrou a pro-
vozovanou 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. 2019.
Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 0337/ZMOb-
-Pol/1418/24 ze dne 26. 9. 2018.
Právnická osoba, která žádá o dotaci, může podat žádost jen v jedné z 
výše uvedených kategorií pro poskytování dotací dle podmínek přísluš-
né 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
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Polanka před 25 léty…
- Ke dni 31.12. 1994 má Polanka 4 109 obyvatel, z toho 2 051 mužů  
a 2 058 žen, z toho dětí do 15 let je celkem 763, a to 409 chlapců a 354 
děvčat. Nad 15 let je 3 346 občanů. Narodilo se celkem 44 dětí, z toho 
23 chlapců a 21 děvčat, přistěhovalo se 81 občanů. Zemřelo 46 občanů, 
z toho 27 mužů a 19 žen, odstěhovalo se 60 občanů. Ze 46 zemřelých 
zemřelo 16 občanů v Polance a 30 mimo Polanku (v nemocnicích).  
V Polance bylo v roce 1994 uzavřeno celkem 21 sňatků.
- V tomto roce uplynulo 570 let od první písemné zprávy o Polance.
- Od ledna 1994 začal vycházet Polanský zpravodaj v nové, dokonalejší 
formě.
- Na prvním zasedání zastupitelstva našeho obvodu rozhodli členové 
o prodeji budovy bývalé MŠ (vedle prodejny Atlas) včetně přilehlých 
pozemků firmě Lokoateliér. Tato firma pak začala přestavovat budovu 
na lázeňský dům.
- Vzácná návštěva naší obce se uskutečnila 5. ledna 1994, kdy zde byl 
hostem předseda Parlamentu České republiky Milan Uhde. Ve zcela 
zaplněném sále kina setrval Milan Uhde více než hodinu a půl v nefor-
mální besedě s občany.
- K zápisu do 1. třídy ZŠ v Polance přišlo 42 dětí.
- Nová televizní stanice NOVA začala vysílat od 4.2., takže občané 
mohli sledovat tři programy: ČT 1, ČT 2, NOVA. Všechny programy 
vysílaly barevně, kromě toho byl možný příjem i některých zahranič-
ních stanic. Vysíláním této stanice dosti silně poklesla návštěvnost
v místním kině.
- Dne 18.2. se konal první „Obecní ples“ v sále Družstva vlastníků.
- Dne 17.4. zahynul při dopravní nehodě na křižovatce ulic Bezručova 
a Anny Letenské teprve sedmnáctiletý Martin T. z Polanky.
- Ovocné stromy, které byly ve vlastnictví obecního úřadu, si mohli 
občané pronajmout za cenu 20,- Kč za 1 kus.
- Dne 9.6. předali zástupci petičního výboru starostovi Polanky petici 
proti výstavbě dálnice D 47, pod kterou se podepsalo 1 109 obyvatel 
naší obce. Petice byla ihned předána na Magistrát města Ostravy.
- Dne 19.6. spáchal sebevraždu ve věku 71 let pan Josef M. z Polanky 
– Janové. 
- Dne 29.6. zastavil Báňský úřad v pískovně těžební činnost firmě Lo-
koateliér.
- Dne 18.7. byl u našich sousedů v Klimkovicích na Hýlově slavnostně 
otevřen unikátní lázeňský komplex. Tyto lázně jsou s naší obci navždy 
spojené 12 km dlouhou „pupeční šňůrou“ tj. výtlačným potrubím mi-
nerálních jodobromových vod. 
- Dne 23.7. byla v bývalém Domě služeb otevřena útulná kavárnička  
a cukrárna „U Mirky“.
- Mimořádná schůze zastupitelstva obvodu se konala 18. srpna. Na ní 
byl schválena změna počtu členů obecního zastupitelstva pro příští vo-
lební období z 25 na 15 a členů rady ze 7 na 5
- Nákladní vlak (18 vagonů) vykolejil dne 28.7. v 13.30 hodin na že-
lezniční trati mezi Jistebníkem a Polankou. Stalo se tak v důsledku mi-
mořádného vedra.
- V srpnu byl městským obvodem v Polance odkoupen obytný dům 
č. 476 v bývalé cihelně na Janovské ulici včetně přilehlých pozemků. 
Záměrem obce byl přebudovat tento objekt na dům s pečovatelskou 
službou.
- Dne 31.8. nastal pro naši obec historický okamžik, kdy do nově vy-
budovaných rozvodů plynu, včetně regulační stanice vysokotlaké pří-
pojky, byl vpuštěn poprvé plyn. První občan, který stihl ještě týž den 
poprvé zatopit ve svém rodinném domku, byl pan Milan Samuhel.
- Se zahájením nového školního roku vstoupilo do 16 tříd celkem 343 
žáků a to 192 chlapců a 151 dívek. Do MŠ docházelo 143 dětí. ZUŠ  
v Polance navštěvovalo 163 dětí.
-  Dne 2.9. byl po generální opravě otevřen most přes řeku Odru.  
Zároveň byl dokončen  v místě bývalého splavu balvanitý skluz, který 
vzedmul vodní hladinu asi o 1 metr.

- Dne 18.10. zahynul ve věku 22 let Martin V. z Polanky, kdy se na 
Pardubicku na jeho automobil sesypal náklad z vozidla cizího řidiče. 
Jeho vůz byl zcela zdemolován.
- Ve dnech 18.-19.11. se v celé ČR uskutečnily druhé komunální volby. 
K obecním volbám v Polance přišlo 2 225 z 3 131 oprávněných voličů, 
tj. 71%. Starostou tak byl na druhé volební období opět zvolen pan 
Přemysl Kapřík, který získal od občanů 1 419 hlasů. Místostarostou byl 
zvolen pan Ing. Radomír Rusek.
- Na posledním zasedání obecního zastupitelstva dne 9. listopadu bylo 
slavnostním bodem představení nového praporu městského obvodu Po-
lanka nad Odrou. 
- V roce 1994 byla odborně restaurována barokní socha sv. Jana Nepo-
muckého z roku 1747, která stojí na dolní Polance. V rámci opravy byl 
pracovníky místní údržby již tenkrát přemístěn základ pod pomník do 
bezpečnější vzdálenosti od silnice. 
- V tomto roce byla přejmenovaná dosavadní ulice Krosnářova na ulici 
Leoše Janáčka. 
- Rovněž v tomto roce byla v Polance poprvé zavedena nová forma 
pohřbu – rozloučení
v úzkém rodinném kruhu.
- Jízdné autobusem do Svinova, Poruby nebo do Krásného Pole přímou 
linkou se nijak nezměnilo a stálo stejně jako v roce 1993 pro dospělé 
5,- Kč a pro děti 2,- Kč.
- Knihovna byla v areálu kina a měla 495 čtenářů, z toho 246 dětí do 
14 let.
- Celkem 177 filmových představení v místním kině navštívilo v roce 
1994  5 096 diváků. 
- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1994 u 3 zásahů, z toho 1x u požá-
ru travnatého porostu, v objektu Družstva vlastníků a na ul. Za Humny 
při odstranění spadlého stromu po bouřce. Mimo Polanku zasahovali 
hasiči při čerpání zatopeného krytu civilní obrany v Porubě.  
- Významnou událostí bylo zavedení telefonu do osady Přemyšov.  
V prosinci byly do prvních čtyř domácností instalovány telefonní apa-
ráty.

Ze zdroje Polanský zpravodaj a Kronika Polanky 
zpracoval Stanislav Výtisk

Dolní Polanku opět zdobí zrestaurovaná kulturní památka kamenná 
socha sv. Jana Nepomuckého. Nelehký osud tohoto světce se jakoby 
promítnul i do novodobého příběhu naší kamenné sochy. Již začátkem 
roku 2017 byl zpracován prvotní restaurátorský záměr a bylo zahájeno 
zajišťování financí z možných dotačních zdrojů. V průběhu roku byla 
také vypořádána vlastnická práva k pozemkům kolem této památky. 
Začátkem roku 2018 bylo vše připraveno k zadání a zahájení prací.  
V únoru však došlo k vážnému poškození památky při dopravní ne-
hodě, což vyvolalo nové projednání se všemi dotčenými orgány a roz-
šíření původního restaurátorského záměru. Nicméně dnes je již socha 
opravena a znovu umístěna v původní lokalitě. Restaurátoři odvedli 
velice precizní a kvalitní práci. Ve spolupráci s historiky pátrali také 
po původním znění nápisu na podstavci, který byl vlivem doby a ne-
dochovaných záznamů nečitelný. Na podstavci sochy bylo zachováno 
označení výše hladiny při povodních v roce 1997. Náklady na opravu 
činily 300 tis. Kč, byly pokryty z dotace statutárního města Ostravy  
a rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou. 
Až pojedete směrem na Starou Bělou, zastavte se za mostem přes potok 
Strouha a podívejte se. Když si uvědomíte, že památka pochází z roku 
1747, a k tomu si představíte, jak těžký život byl na venkově v 18.sto-
letí, musí se Vám líbit.

(RM)

ODKAZ PŘEDKŮ 
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Informace MP
Hledání „kešek“ s Městskou policií Ostrava
Strážníci připravili pro děti novou volnočasovou hru inspirovanou po-
pulárním Geocachingem.  Na šesti pěkných místech v Ostravě-Morav-
ské Ostravě jsou umístěny „kešky“ obsahující zajímavosti o městské 
policii, rady vedoucí ke zvýšení bezpečí a část šifry. Pro ty, kdo zvlád-
nou najít všechny „kešky“ a vyplní celou šifru, je připravený malý dá-
rek. Ten je k vyzvednutí na služebně městské policie na ul. Hlubinská 
6 v Ostravě-Moravské Ostravě v pondělí až pátek 8:00-15:00 hodin. 
Souřadnice a fotografie míst, kde jsou „kešky“ uloženy, jsou zachyceny 
na přiloženém obrázku. 
Tato volnočasová aktivita je financována statutárním městem Ostrava v 
rámci projektu „Společně proti agresi“, jehož cílem je mimo jiné pod-
pořit u dětí bezpečné a smysluplné trávení volného času.
Projekt „Společně proti agresi“ byl realizován také na Biskupském 
gymnáziu v Ostravě-Porubě. Děti se pod vedením strážníků městské 
policie zamýšlely nad příčinami a projevy agresivního chování a šika-
ny. Společně hledaly cesty k eliminaci nepřátelského chování a k cel-
kovému zlepšení klimatu ve třídním kolektivu. Na základě zjištěných 
poznatků z těchto besed bude vytvořen nový preventivní materiál, který 
bude využíván v následujících letech na všech ostravských školách.
Pálení biologického odpadu znepříjemňuje sousedům život
V posledních dnech stále častěji vyjíždějí hlídky městské policie  
k událostem souvisejícím s porušováním obecně závazné vyhlášky  
č. 14/2016, která zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu 
na území města. Problém se týká především okrajových částí města a 
upozorňují na něj samotní občané. Obtěžují je zplodiny spalovaného 
zahradního odpadu. Přivolaní strážníci při zjištění protiprávního jedná-
ní vyzvou dotyčné k uhašení ohně a přestupkové jednání vyřeší ulože-
ním pokuty příkazem na místě. V některých případech musí podezření  
z přestupku oznámit příslušnému správnímu orgánu.

Nebudu překvapen!!!
Strážníci městské policie přichází na střední školy s netradiční besedou 
s názvem „Nebudu překvapen!!!“. Pro studenty je připraven šestihodi-
nový program, jehož součástí je i praktický nácvik sebeobrany. Cílem 
této aktivity je prohloubit u studentů právní vědomí užitečné pro všední 
život, seznámit s důsledky protiprávního jednání a připravit žáky na 
rizikové situace, se kterými se mohou v životě setkat. V rámci bese-
dy také strážníci seznámí dospívající s důležitostí a rozmanitostí svého 
povolání.
Více informací o besedách v rámci Městské policie Ostrava naleznete 
na webových stánkách www.mpostrava.cz v sekci prevence.

Od 1. prosince až do konce března následujícího roku bude bioodpad 
v Ostravě svážen jen jednou měsíčně. O termínech zimních svozů bu-
dou uživatelé BIO popelnic informováni jak formou letáků zaslaných 
koncem listopadu přímo do schránek, tak na webových stránkách spo-
lečnosti OZO Ostrava.
„Už v roce 2016, kdy byly hnědé BIO popelnice v Ostravě zavedeny, si 
město vymínilo, že svoz bioodpadu bude probíhat celoročně. Tak zod-
povědný přístup k životnímu prostředí není  v jiných městech běžný,“ 
konstatuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí odpadové společnosti 
OZO Ostrava, a dodává, že do BIO popelnic patří kromě trávy, lis-
tí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například 
slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky ořechů. „Rozhodně 
tam však nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky 
rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich přítomnost v BIO po-
pelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného 
odpadu,“ upozorňuje s tím, že jde o jiný druh odpadu, který potřebuje 
odlišné zpracování. 
„Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a listí shrabané při 
podzimním úklidu zahrad, doporučujeme celoročně odvážet přímo do 
areálu naší kompostárny v Hrušově,“ navrhuje a dodává, že kromě mi-
nimální čekací doby na odbavení je v Hrušově dalším příjemným bo-
nusem také možnost koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost. 
„Výhodou je tu rovněž naprosto jednoduchá manipulace s biodpadem. 
Zatímco ve sběrných dvorech je třeba ho uložit do kontejnerů, v Hrušo-
vě stačí na určeném místě prostě jen vysypat přívěsný vozík. Ostravané 
mohou do naší kompostárny přivážet bioodpad zdarma, pro obyvatele 
jiných měst je tato služba zpoplatněna,“ objasňuje. 
Na webových stránkách společnosti OZO Ostrava jsou kromě jiného 
uvedeny také informace o sběrných dvorech a o tom, jaký odpad, v ja-
kém množství a kdy zde mohou Ostravané bezplatně odevzdat. V sekci 
Aktuality naleznou také upozornění na případné úpravy provozní doby 
například v souvislosti se státními svátky apod. 
Více na www.ozoostrava.cz. 

Svoz bioodpadu v zimě
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Jen pro ten dnešní den…
….stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit…..“ 
nezapomenutelná melodie a text „šlágru“, který nazpíval v roce 1939 
Oldřich Nový, zazněla 14. září 2018 v malém sále U Friedlů. Předsta-
venstvo Místní skupiny Českého červeného kříže zde totiž uspořádalo 
2. slavnostní setkání členů  - jubilantů, kteří letos dovršili, popřípadě 
teprve dovrší 75, 80, 90 let, včetně těch, kteří jsou starší 80 let. 
Vystoupení pěveckého sdružení „Famózní klimkovické pjenice“, které 
výše uvedenou skladbu zazpívaly po krátkém srdečném přivítání ju-
bilantů předsedkyní MS ČČK paní Blaženou Královou, bylo vskutku 
famózní!  Ve vlastnoručně ušitých dobových modelech první repub-
liky, které by mohly možná i kdysi konkurovat modelům dobového 
slavného „Krejčovského salónu Hana Podolská,“ zazněly v podání 
klimkovických  pjenic  i další skladby – melodie převážně dvacátých 
a třicátých let. Ty vnesly do zcela zaplněného sálu atmosféru pohody  
a přiblížily všem noblesu zlaté éry první republiky.  
Pozvání přijal i starosta naší obce pan Pavel Bochnia, který po vystou-
pení p. Blaženy Králové, v němž seznámila přítomné se stručným hod-
nocením činnosti MS ČČK od loňského setkání, pronesl krátký nefor-
mální projev a poté všem přítomných osobně popřál s malou kytičkou. 
K přátelskému posezení patřilo popovídání si s jubilanty i s pozvanými 
hosty, slavnostní výzdoba sálu a příjemná obsluha pod „taktovkou“ 
paní Libušky Adamcové.    

Děkujeme všem. Také pěveckému sdružení „Famózní klimkovické pje-
nice“, jejichž vystoupení přineslo radost  našim jubilantům a rovněž 
všem dalším přítomným, kteří se letošního setkání zúčastnili a i těm, 
kteří se podíleli na jeho organizačních přípravách. 

Za MS ČČK:  Jana Vavrošová, Foto: Marie Gelnarová

Knihovna v nových prostorách
Knihovna v Polance se v září přestěhovala do nových větších prostor. 
Další příjemnou změnou pro čtenáře je navýšení půjčovních hodin  
o další den, středu. Doufám, že se vám bude v knihovně líbit. 

Proběhlo v listopadu:
Bingo, hlavní hra, úterý 20. 11. 
Lovci perel, celoroční projekt na podporu čtenářství dětí
Broučci, klub pro nejmenší děti, čtvrtek 15. 11. 
Podzimní vyrábění, výtvarná dílna, čtvrtek 15. 11. 
Klub Generace, klub pro seniory, čtvrtek 29. 11. 

Knihovna informuje
Připravujeme na prosinec:
Vánoční čas, soutěž pro děti, 3.12. – 20.12. 2018
Vánoční snění, výtvarná dílna, čtvrtek 13. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
Lovci perel, celoroční projekt na podporu čtenářství dětí
Broučci, klub pro nejmenší děti, čtvrtek 6. 12. od 10.00 do 11.00 hod.
Klub Generace, klub pro seniory, čtvrtek 20. 12. od 10.00 do 11.00 hod.
Půjčovní doba knihovny:
Pondělí a čtvrtek :  13.00 – 18.00
Úterý a středa :  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454 

Bc. Karla Zábojová, knihovnice

Ve čtvrtek 27. září 2018 proběhlo v Dělnickém domě v Polance nad Odrou setkání polanských seniorů. U příležitosti krásného životního jubilea - 
70, 75 a 80 let, každému oslavenci osobně popřál starosta městského obvodu Polanka nad Odrou pan Pavel Bochnia. Na celé přípravě se podílely 
také členky Aktivu pro občanské záležitosti, které po celý rok zajišťují roznos dárkových balíčků oslavencům a jsou nedílnou součástí při společ-
ném posezení s našimi jubilanty.
Každý z jubilantů obdržel originální dárkovou sadu malovaného skla. Tento jedinečný dárek pro naše oslavence vytvořili hendikepovaní lidé pra-
cující pro sociální podnik KRABIČKY – výrobní družstvo.
Pro naše jubilanty byl nachystán kulturní program, ve kterém vystoupili žáci ze základní umělecké školy a Polanští písničkáři.
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.

Naši jubilanti
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Pozdrav a přání z Husova sboru
Vážení čtenáři, je před námi opět advent, čtyřtýdenní cyklus, zahajo-
vaný v první neděli po 26. listopadu. Je to čas očekávání, přípravy a 
pokání, kdy se lidé s nadějí upínají k přicházejícímu narození Božího 
Syna. Alespoň tak to prožívají křesťané. O půlnoci z 24. na 25. prosince 
plynule navazují Vánoce, které slaví nějakým způsobem snad úplně 
všichni. Významná je symbolika světla. Jako se na adventním věnci 
postupně zapalují svíce, tak i lidská srdce by se měla více prozářit svět-
lem, aby Vánoce proběhly v radosti.
Na druhou stranu žijeme v uspěchaném světě, kde se však dá mnoho 
pořídit a koupit. Bojujeme o trochu volného času a často se snažíme 
jeho nedostatek vynahradit dárky, mnohdy opravdu přepychovými a 
okázalými. Nejvzácnějším darem je ale právě čas, když je smyslupl-
ně využit. Naštěstí právě vánoční období bývá naplněno vzájemným 
sdílením a setkáváním rodin, příbuzných a přátel. Milá chvilka, která 
zůstane v srdci, je nadějí a povzbuzením do dalších všedních dní…
Někdy stačí málo a stane se mnoho. I v těch největších tmách může 

stačit malý plamínek světla. I ve chvíli největší beznaděje a zmaru je tu 
víra, naděje, láska. Někdy stačí jedno dobré slovo. Někdy jeden hřejivý 
úsměv. Na konci adventu prosíme: Přijď Pane Ježíši, ty, kterého očeká-
váme, a potěš nás svou blízkostí. Dej světlo našim očím.
    I letos chceme přispět k navození sváteční nálady nejen pravidelnými 
bohoslužbami, ale také koncertem, který se uskuteční v první adventní 
neděli – 2. prosince 2018 od 16 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Gymná-
zia Olgy Havlové z Ostravy – Poruby pod vedením Mgr. Olgy Blažko-
vé a Lukáše Marka. 
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 dob-
rou spolupráci i dalším místním organizacím.
Přeji všem pokojný advent, krásné Vánoce a vyprošuji Boží ochranu  
a požehnání do nového roku 2019! 

Tomáš Chytil, farář Církve československé husitské

A letos nám to vyšlo, ….. 
Jako každý rok uspořádali členové DTJ Polanka nad Odrou i letos jed-
nodenní zájezd. Veškeré obavy o počasí na den 18. září se rozplynuly, 
když jsme se  probudili do krásného, vycházejícím sluníčkem podbar-
veného rána a předpověď naznačovala, že nás sluníčko neopustí po celý 
den. Kdo si vzpomene na náš loňský výlet na Prašivou, kdy jsme od 
rána do odpoledne šlapali deštivým a studeným dnem, uzná, že letos 
jsme to měli za odměnu. Náš poznávací zájezd začal tentokrát na hra-
dě Bouzově, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku se 
skvělou průvodkyní. Romantický hrad Bouzov založený na přelomu 
13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnic-
ka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a 
moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. 
Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní 
kulturní památku. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými 
předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu 
typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči 
získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895–1910. Unikátní jsou 
dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou návštěvníci spat-
řit v provozu při slavnostních příležitostech – zahájení a ukončení sezó-
ny. Po hodinové prohlídce hradu jsme se občerstvili na prvním hradním 
nádvoří a po krátké procházce jsme přejeli do Loštic, města tvarůžků. 
Myslím, že téměř každý ze 44 účastníků zájezdu navštívil jak obchod 
s tvarůžkovými specialitami, tak i tvarůžkovou cukrárnu. Někteří zašli 
do muzea tvarůžků, kde je možné se dopodrobna seznámit s historií 
vzniku této dobroty a také zjistit, jak se vyrábí. Pro mnohé bylo zají-
mavým zjištěním, že jedinými surovinami potřebnými k výrobě jsou 

tvaroh a sůl. Na třetí hodinu odpolední byla zajištěna komentovaná 
prohlídka vápencové Mladečské jeskyně. Prohlídka trvala 50 minut, 
během nichž jsme procházeli labyrintem puklinových chodeb a dómů 
s krásnými krápníkovými útvary, a po třicetistupňovém vedru venku 
jsme se v deseti stupních v jeskyni příjemně ochladili. Pak už následo-
vala jen cesta domů, tvarůžkovými výrobky „provoněným“ autobusem. 
Zájezd jsme mohli uspořádat díky finančnímu příspěvku ÚMO Polanka 
nad Odrou a již nyní přemýšlíme, kam vyrazíme příští rok. 

Za DTJ Ivana Olšáková

Drakiáda
První říjnovou sobotu uspořádali 
dobrovolní hasiči z Polanky pro 
veřejnost drakiádu. Poprvé se 
tato akce konala na novém mís-
tě, a to na nedalekém poli vedle 
fotbalového hřiště. Díky tomu 
a také díky příznivému počasí 
přišel velký počet lidí. Krásně 
svítilo sluníčko, které hřálo do 
zad a zároveň foukal tak silný 
vítr, že draci létali pěkně vysoko. 
Některým se povedlo draky pus-
tit, a tak se museli po poli dost 
proběhnout. Dalším pro změnu 

uvízli draci na blízkých stromech. 
Drakiáda měla i dvě soutěže, a to o nejhezčího ručně vyrobeného draka 
a o největšího létajícího draka. Na tyto soutěže se někteří perfektně při-

pravili. Z 29 zúčastněných draků byl ručně vyrobený sice jen jeden, ale 
zato dokonale. Létal velmi vysoko a navíc vypouštěl padáčky. Prostě 
BOMBA! Takových nápadů by mohlo být příště víc a víc. Co se týče 
druhé disciplíny, tak i velkým drakům se v oblacích dařilo. Někteří do-
konce museli draka honit, jak se jim chudák v tom větru splašil. 
Po dvou hodinách pouštění draků jsme přistoupili k vyhodnocení.  
Vyhodnotili jsme obě kategorie, vítězným drakům jsme předali ceny  
a diplomy zakoupené z prostředků MSK. Každý z dalších zúčastně-
ných draků dostal alespoň malinký dárek. Během celé akce jsme opé-
kali buřty na rozdělaném ohni, a také byla možnost si koupit limonádu, 
pivo a malé drobnosti. Na ukázku byla připravena i hasičská technika 
z našeho sboru.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným dětem s draky, rodinným 
příslušníkům, ale i vám občanům, kteří jste se přišli jen tak na tuto zda-
řilou akci podívat. Věříme, že se vám líbila a těšíme se na další akce po-
řádané naším sborem, na kterých se můžeme společně potěšit a pobavit. 

Dagmar Janoušková - vedoucí mladých hasičů
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Změny v jízdních řádech
Každoročně pro Zpravodaj aktualizuji tabulku s odjezdy vlaků zastavujícími na zastávce v Polance zvlášť pro směr Bohumín a zvlášť pro směr 
Studénka. Oproti stávajícímu jízdnímu řádu v souvislosti s posunem vlaků dopravce RegioJet, a.s. do pozdější časové polohy ve směru Praha, jsou 
vlaky ze Svinova směr Studénka vedeny o několik minut dříve a za předpokladu že dopravní podnik neuspíší spoje linky 59, dojde ke zvýšení 
návazností mezi vlakem a autobusem. Nový jízdní řád bude platit od 9. prosince 2018 a dovolil bych si upozornit na dvě významné změny. 
Zvýšil se počet vlaků ze Suchdolu nad Odrou do Nového Jičína města o 4 páry, takže vzniká spojení každou hodinu (dosud v sedlovém období  
a večer bylo co dvě hodiny). Druhá informace bude pro cestující do Brna - dochází zde k rozsáhlým stavebním pracím na hlavním nádraží  
a všechny rychlíky od Ostravy-Svinova nebudou končit jako dosud na hlavním nádraží v Brně, ale pojedou do stanice Brno - Královo Pole. Cestu-
jící mohou použít z této stanice městskou hromadnou dopravu. Mohou také vystoupit z rychlíku na zastávce Brno-Židenice a z ní pojede na hlavní 
nádraží návazný vlak cca každých 15 minut. Doporučil bych, aby se cestující o cestě do Brna informovali předem. Nadále na zastávce zastavuje 
většina vlaků „na znamení“ (jsou označeny křížkem před časovým údajem). U těchto vlaků musí cestující ve vlaku při výstupu obsloužit včas 
tlačítko pro požadavek na zastavení, při nástupu zaujmout takové stanoviště na nástupišti, aby mohl být strojvedoucím viděn. 

Ing. Rostislav Neuvirt 

Platí od 9. XII. 2018
Vlak čís. Omezení Čas : Jede v trati

3066 �� ��2:24 Bohumín (2:05) - O.-Svinov (2:21) - Mošnov, O.A. (2:44)

3050 �� ��3:58 Bohumín (3:40) - O.-Svinov (3:55) - Mošnov, O.A. (4:17)

3052 �� ��5:11 Bohumín (4:46) - O.-Svinov (5:08) - Mošnov, O.A. (5:31)

3302 ��    5:41 Návsí (4:12) - Bohumín (5:18) - O.-Svinov (5:8) - Přerov (6:55)

3304 ��    6:34 Bohumín (6:13) - O.-Svinov (6:30) - Hranice na M. (7:12)

3054 denně ��6:41 Bohumín (6:13 v �,�) - O.-Svinov (6:38) - Mošnov, O.A. (7:00)

3360 denně ��7:51 Ostrava hl.n. (7:39) - O.-Svinov (7:48) - Suchdol n.O. (8:14)

3068 �� ��8:41 O.-Svinov (8:38) - Mošnov, O.A. (9:00)

3362 denně ��9:46 O.-Svinov (9:42) - Suchdol n. O. (10:04)

3070 �� ��10:41 O.-Svinov (10:38) - Mošnov, O.A. (11:00)

3364 denně ��11:46 O.-Svinov (11:42) - Suchdol n. O. (12:04) 

3056 denně ��13:08 Bohumín (12:50) - O.-Svinov (13:05) - Mošnov, O.A. (13:28)

2936 denně ��13:41 Mosty u J. (12:05) - O.-Svinov (13:38) - Studénka (13:51)

3306 denně    14:41 Bohumín (14:11) - O.-Svin.(14:27-38) - Hranice n.M.(15:28)

3058 denně ��15:01 Ostrava hl.n. (14:49) -O.-Svinov (14:58) - Mošnov, O.A. (15:22)

2940 denně ��15:41 Mosty u J. (14:05) - O.-Svinov (15:38) - Studénka (15:51)

2942 denně ��16:41 Mosty u J. (15:05) - O.-Svinov (16:38) - Studénka (16:51)

3060 denně ��17:01 Ostrava hl.n. (16:49) -O.-Svinov (16:58) - Mošnov, O.A. (17:22)

2944 denně ��17:41 Mosty u J. (16:05) - O.-Svinov (17:38) - Studénka (17:51)

3368 �� ��18:51 Bohumín (18:30) - O.-Svinov (18:48) - Suchdol n. O. (19:14)

3072 �� ��19:19 Ostrava-Svinov (19:15) - Mošnov, O.A. (19:38)

2948 �� ��19:41 Mosty u J. (18:05) - O.-Svinov (19:38) - Studénka (19:51)

3062 �� ��21:11 Bohumín (20:50) - O.-Svinov (21:08) - Mošnov, O.A. (21:31)

3372 �� ��22:55 Ostrava-Svinov (22:50) - Suchdol n. O. (23:20)
3064 �� ��23:07 Ostrava-Svinov (23:03) - Mošnov, O.A. (23:26)

�� nejede 24., 31.XII.

�� nejede 25.XII., 1.I.

�� jede v �, nejede 27. - 31.XII. 

��

��

� vlak zastavuje na znamení nebo na požádání

Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2018 - 2019

Vlaky směr Studénka

jede 9.VI. - 5. X.

jede v �, � a 24., 26.XII., 19., 22.IV., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.

Platí od 9. XII. 2018
Vlak čís. Omezení Čas : Jede v trati

3067 �� ��3:16 Mošnov, O.A. (2:58) - O.-Svinov (3:20) - Bohumín (3:35)

3051 �� ��4:57 Mošnov, O.A. (4:38) - O.-Svinov (5:01-08) - Bohumín (5:23)

3301 ��    5:26 Přerov (4:25) - O.-Svinov (5:30) - Bohumín (5:49)

3303 ��    6:10 Přerov (5:03) - O.-Svinov (6:14) - Bohumín (6:33)

3053 �� ��6:54 Mošnov, O.A. (6:35) - O.-Svinov (6:58) - Ostrava hl.n. (7:06)

3307 denně ���7:06 Přerov (6:05) - O.-Svinov (7:09) - Bohumín (7:27) 

3055 denně ��7:38 Mošnov, O.A. (7:20) - O.-Svinov (7:42-48�) - O.-Kunčice (8:00)

3069 �� ��9:31 Mošnov, O.A. (9:13) - O.-Svinov (9:35) 

3361 denně ��10:11 Suchdol n. O. (9:54) - Ostrava-Svinov (10:16)

3071 �� ��11:31 Mošnov, O.A. (11:12) - O.-Svinov (11:35) 

3363 denně ��12:11 Suchdol n.O. (11:54) - O.-Svinov (12:15) - Bohumín (12:33)

3365 denně ��13:06 Suchdol n. O. (12:49) - O. -Svinov (13:10) - Ostrava hl.n. (13:19)

2943 denně ��14:16 Studénka (14:08) - O.-Svinov (14:20) - Mosty u J. (15:54)

3057 denně ��15:02 Mošnov, O.A. (14:44) - O.-Svinov (15:06) - Bohumín (15:24)

3059 denně ��15:51 Mošnov, O.A. (15:33) - O.-Svinov (15:55) - Ostrava hl.n. (16:04)

2947 denně ��16:16 Studénka (16:08) - O.-Svinov (16:20) - Mosty u J. (17:54)

2949 denně ��17:16 Studénka (17:08) - O.-Svinov (17:20) - Mosty u J. (18:57)

2951 denně ��18:16 Studénka (18:08) - O.-Svinov (18:20) - Mosty u J. (19:54)

3061 denně ��19:02 Mošnov, O.A. (18:44) - O.-Svinov (19:06) - ���Bohumín (19:22)

3073 �� ��20:02 Mošnov, O.A.(19:44) - O.-Svinov (20:06) - Bohumín (20:22)

2955 �� ��20:16 Studénka (20:08) - O.-Svinov (20:20) - Návsí (21:45)

3369 �� ��21:07 Suchdol n.O. (20:49) - O.-Svinov (21:11) - Bohumín (21:29)

23335 �� ��22:09 Bílovec (21:39) - Studénka (21:55) - O.-Svinov (22:14)

3063 �� ��22:51 Mošnov, O.A. (22:33) - O.-Svinov (22:56) 
3065 �� ��23:48 Mošnov, O.A.(23:30) - O.-Svinov (23:52) - Bohumín (0:08)

�� nejede 24., 31.XII.

�� nejede 25.XII., 1.I.

�� jede v �, nejede 27. - 31.XII. 

��

��

��

� vlak zastavuje na znamení nebo na požádání

� v � a �, nutno přestoupit

jede v �, � a 24., 26.XII., 19., 22.IV., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.

nejede 9.VI. - 5. X.

Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2018 - 2019

Vlaky směr Ostrava-Svinov

jede 9.VI. - 5. X.
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ADAM KOWALSKI EASYKART GRAND FINALS 2018 - 2. MÍSTO
Dvanáctiletý závodník, reprezentant Moravskoslezského kraje a rodák 
z Polanky nad Odrou, Adam Kowalski, zazářil na mezinárodním vel-
kém finále v italské Sieně.
Motokárový okruh v toskánské Sieně hostil první říjnový víkend již 17. 
Mezinárodní finále tříd Easykart. Bývá zvykem, že toto mezinárodní 
finále ukončuje motokárovou sezónu, vždy s velkou účastí jezdců z ce-
lého světa. Tento závod je jako jedna velká šou, kde vítěz může být jen 
jeden. Tímto závodem žije celá Siena a vysílá se živě v televizi. Česká 
republika měla na startu silné zastoupení v podobě Adama Kowalské-
ho, který díky svým přesvědčivým výsledkům v italském šampionátu 
měl za úkol  promluvit do celkových výsledků světového finále. Již jed-
nou mezinárodní finále vyhrál, i když ve slabší kategorii Easykart 60.

Ve startovní listině bylo mnoho Italů, kteří na domáci trati čekali na 
svou velkou příležitost uspět. Nechyběli však ani zástupci z Ruska, 
Ukrajiny, Číny, Švýcarska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Řec-
ka, Španělska, Panamy, Venezuely a Peru.
Český pilot do kategorie Easykart 100 vstoupil nově v tomto roce a po 
sérii jarních tréninků se adaptoval celkem rychle a úspěšně.
Adam bojoval až do posledního kola o vítězství ve třídě Easykart 100. 
Po velkých a vyrovnaných bojích skončil na celkovém 2. místě. Malou 
útěchou za druhé místo mu mohou být nejrychlejší kolo závodu a cena 
za 1. místo v měřeném tréninku.
Přesto můžeme s určitostí potvrdit, že Adam Kowalski dosáhl výslede-
ku, za který se Česká republika nemusí vůbec stydět.

Soutěž chytrých nápadů – Junior Inovátor
Máme v regionu chytrou mládež? O tom není pochyb! Pojďme v nich 
ještě více podporovat zájem o inovativní myšlení a realizaci nových 
řešení. S touto úvahou Moravskoslezský kraj  inicioval s Moravsko-
slezským inovačním centrem Ostrava (MSIC) vznik soutěže „Junior 
Inovátor“, která cílí na studenty středních škol. 
„Bylo by obrovskou chybou podceňovat nápady mladých lidí. Jejich 
svěží a nezatížený pohled na nové technologie i celou naši společnost 
mohou být velice inspirující. Je skvělé, že se už během studia na střední 
škole mohou tito nadaní lidé naučit své vize formulovat, prezentovat, 
nebo dokonce realizovat. Soutěže, jako je i Junior Inovátor, jsou pro ně 
skvělou podporou i motivací. Pro nás je to pak příležitost tyto talen-
ty podchytit, rozvíjet a hlavně o ně později nepřicházet,“ řekl hejtman 
kraje Ivo Vondrák.
Studenti nebo celé řešitelské týmy si mohou vybrat oblast, která je jim 
nejbližší – od IT, techniku, marketing až po ekologii, volnočasové ak-
tivity nebo metody výuky. Tým expertů hodnotí předložené student-
ské podnikatelské záměry nejen podle originality a kvality zpracování.  
Důležitým hlediskem je také skutečný potenciál projektu a jeho možné 
uplatnění na trhu. 

Cílem soutěže je rozvinout podnikatelského ducha středoškoláků  
a umožnit jim získat nové praktické zkušenosti s formulováním my-
šlenky, s přípravou projektu, jeho prezentací a obhajobou. Aktivním 
studentům bude poskytnuta pomoc s převedením jejich nápadů do rea-
lizovatelné fáze. „Vítězové soutěže budou oceněni finanční odměnou, 
neměl by to však být jediný cíl mladých inovátorů. Možnost realizo-
vat své nápady i v případě šílených či nákladných myšlenek a získání  
zaslouženého respektu pro sebe i svou školu, to by měla být ta správná 
motivace pro studenty, ale i rodiče a školy, kteří jim s přípravou mohou 
pomoci,“ říká ředitel MSIC, které soutěž organizuje. 
Přihlášky do soutěže Junior Inovátor je možné podávat do 29. března 
2019 na stránkách www.juniorinovator.cz. 
  
Zpracoval:
Iva Sokolovská, PR Manager, iva.sokolovska@ms-ic.cz, 607 091 963
Kontakt pro bližší informace k soutěži Junior Inovátor: 
Pavla Švancerová, Business Development Manager: pavla.svancero-
va@ms-ic.cz, 777 647 440
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SOKOL
HLEDÁME AKTIVNÍ MAMINKU NA CVIČENÍ S DĚTMI ;-)
Polanka nad Odrou je poměrně vyhledávanou lokalitou pro rodinné 
bydlení na mapě Ostravy. Je to městský obvod třetího největšího měs-
ta České republiky, s pravidelnými linkami MHD, novými chodníky 
a vyvýšenými křižovatkami v obytných zónách… I přes příslušnost  
k městu, si Polanka stále zachovává něco dobrého z doby, kdy byla ves-
nicí. Obyvatelé většinou znají své sousedy a mnozí, i nově příchozí, se 
s chutí účastní veřejných akcí, kterých je v průběhu roku poměrně dost.
Jak jsme již informovali v minulých příspěvcích, naše sokolovna pro-
chází postupnou rekonstrukcí, a proto bychom rádi nabídli dopolední 
hodiny v tělocvičně k využití. Rádi navážeme na tradici dopoledních 
„kroužků“ pro maminky s dětmi. Nabízíme bezpečný a zařízený pro-
stor pro aktivní maminku, která by měla chuť vést dopolední CVIČENÍ 
PRO NEJMENŠÍ.
Na sokolské louce se v termínu 21. a 22. září konala zbrusu nová akce,  
a to NOC SOKOLOVEN. Jedná se o akci organizovanou a podporo-
vanou Českou obcí sokolskou od r. 2015. Na Noci sokoloven se může 
široká veřejnost podívat „do zákulisí“ sokolovny ve svém městě, vy-
zkoušet sporty, které se zde nabízejí, přivést své děti, aby spolu strávili 
aktivní odpoledne. Letos naše jednota připravila na pátek veřejně pří-
stupný trénink florbalu, lekci stolního tenisu pro děti, pro příchozí byl 
otevřený tenisový kurt, na večer bylo připraveno ohniště i klobásy k 
opékání. V sobotu dopoledne proběhl florbalový turnaj Polanská hůl, 
kterého se tradičně účastní celé rodinné týmy. V příštím roce se mohou 
děti těšit na nocování v sokolovně! Vedle „klučičích“ aktivit si mohly 
maminky i dcery v sobotu užít ukázkovou hodinu DANCE FIT.
Oznamujeme, že máme ještě pár volných míst ve čtvrtečních lekcích-
DANCE FIT pro ženy, pod vedením profesionálního tanečníka Patricka 
Ulmana, kterého můžete znát z televizní Talentmanie  nebo z programu 
na ČT Déčko –Rytmixhttp://decko.ceskatelevize.cz/rytmix.
Pravidelný Salon u Viery (prostor pro setkávání se s inspirativními hos-

ty nad neobvyklými tématy) nabídne ve čtvrtek 6.12.„tvůrčí dílnu“ na 
téma IDEÁLNÍ SVĚT. Budeme debatovat a sdělovat si své náhledy 
na to, co pro nás znamená „ideál“, jestli máme nějaké sny, zda věříme  
v dobrou budoucnost… Tímto zveme nejen snílky mezi nás. 
POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCI
V sobotu 15. 12. 2018 proběhne v sokolovně 16. ročník otevřeného 
turnaje ve stolním tenisu „Starostova pálka“. Všichni, kdo si chcete 
zahrát, jste srdečně zváni. Výkonnost ani věk není rozhodující; jako  
v předchozích ročnících je kategorie jak mladých, tak i dospělých.  
Nejlepší výkony budou jako vždy odměněny.
Pro bližší informace a přihlášky na turnaj kontaktujte br. Šlachtu: 736 
531 728
Více informací najdete také na www.sokol-polanka.cz nebo na:sokol.
polanka@seznam.cz

Na setkání v sokolovně se těší ses. Honová.
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Na začátku září proběhl nábor nových členů s názvem Zvířecí záhada. 
Asi 60 dětí si přišlo zkusit, jak to chodí u nás ve skautu. Děti si vy-
zkoušely poznávání zvířecích stop, skákání v pytli a mnoho dalších 
soutěží. Nakonec každý vyřešil pomocí indicií záhadu a zjistil, kdo je 
unesené zvíře. 22. září se děti vydaly na svou první výpravu tohoto 
roku. Byli jsme na Haldě Ema, kde jsme zjistili, jakou hru budeme celý 
rok hrát. Čekal tam na nás ježek v kleci. Výpravu jsme zakončili na 
Slezskoostravském hradě, kde se děti mohly seznámit s různými slož-
kami integrovaného záchranného systému a vyzkoušet si zdravovědu. 
V měsíci říjnu jsme se s našimi benjamínky vydali s Bobem a Bobkem 
do Opavy. Tarbíci pomáhali králíkům z klobouku chytit klobouk, kte-
rý jim uletěl, a přitom poznávali Opavu. Klobouk sice nechytili, ale 
příště se jim to určitě povede. 14. října se konala drakiáda na louce  

u Odry. I přes nepřízeň větru všichni draci vzlétli a ti nejlepší dostali di-
plom. O podzimních prázdninách jsme se na 4 dny vydali do Třemešné  
ve Slezsku hledat Tleskačův deník. Před odjezdem jsme se ještě zú-
častnili průvodu k oslavě 100 let Československa. Typické podzimní 
počasí nám nezabránilo, abychom si výpravu užili. Tleskačův deník 
jsme našli a s ním i malou odměnu. A ti nejstarší z nás pomohli Batma-
novi s nevyřešitelným úkolem. Už se všichni těšíme na další výpravu.  
Za finanční podporu děkujeme Úřadu městského obvodu Polanka nad 
Odrou a Magistrátu města Ostrava. Letos nás ještě čekají 29.11. des-
kové hry v knihovně, kde se k nám můžete přidat a zahrát si s námi. 
Budeme začínat 16:30, moc rádi vás uvidíme. Jako každý rok budeme 
roznášet 23.12. Betlémské světlo.

Autor: Dorota Peterková

Začátek skautského roku 
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V měsíci říjnu uskutečnila ZŠ čtyřdenní výjezd žáků a pedagogů do 
partnerského města Košice při příležitosti 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. Program byl velmi bohatý. V pondělí 22.10. jsme cestou 
tam navštívili ve Starém Smokovci virtuální centrum Trícklandia. Zají-
mavé ukázky virtuálních přeludů, antigravitační místnosti trochu potrá-
pily žaludky, zpestřením bylo i bludiště. Je to velmi zajímavá atrakce, 
jak pro děti, tak i pro dospělé. Před vjezdem do Košic jsme se zastavili 
na večeři v restauraci Zelený strom. Po ubytování jsme se ještě pro-
šli po okolí ZŠ Starozagorská 8. Následující den byl vcelku náročný, 
dopoledne jsme strávili jednu vyučovací hodinu ve škole, zbytek do-
poledne  byl věnován prohlídce historického centra Košic. Po obědě 
jsme navštívili ZOO, kde byla zajištěna přednáška o hadech. Žáci měli 
možnost vzít i hada do náruče. Také jsme se podívali do nákupního 
centra  AUPARK. Večer se utkali žáci obou škol v bowlingu. Středeční 
dopoledne  bylo věnováno lidové tvorbě  v ÚĽUVe (Ústredie ľudovej 
umelecké výroby). Žáci pod vedením zkušených instruktorů tvořili vel-
mi pěkné výrobky, které si odnesli domů. V odpoledních hodinách jsme 
navštívili Slovenské muzeum se Zlatým košickým pokladem. Další vý-
stava se zabývala historií českého a slovenského komiksu. V Kunstha-
lle jsme ještě stihli velmi zajímavý projekt se zaměřením na historii  
a rozvoj Slovenska nazvanou „Cesta Slováků k dnešku“. Ve čtvrtek 
jsme se po snídani vraceli směr Ostrava. Za Ružomberkem si mohli 
účastníci zájezdu prohlédnout kolibu Krajinka s volně se procházejí-
cím domácím zvířectvem včetně ovcí a malou expozicí předmětů na 
zpracování ovčího mléka. V plánu jsme měli ještě zastávku ve Staré 
Bystrici, ale vzhledem k situaci v dopravě to nebylo z časových dů-

vodů možné. Myslím, že celá akce byla velmi úspěšná, jak vyplynulo  
z reakcí účastníků. Mohla se uskutečnit díky finanční podpoře odboru 
školství Magistrátu města Ostravy.
Dále bych chtěl informovat veřejnost, že na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva ze dne 26.4.2018 a doporučení nadřízených orgánů dojde od 
1. ledna 2019 ke sloučení obou školských zařízení v Polance nad Od-
rou pod jedno vedení. Název nové organizace bude „Základní škola 
a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace“. Tento 
název plněji identifikuje novou organizaci. Je možné, že čestný název 
„Heleny Salichové“ bude některým lidem scházet, ale tento název byl 
škole Ministerstvem školství ČR jen propůjčen. Dále bych chtěl sdě-
lit, že se průběžně podnikají administrativní kroky ve smyslu zařazení 
nově vzniklé organizace do sítě škol, obchodního rejstříku, úpravy stá-
vajících smluv a další nezbytná opatření. Také pracujeme na nových 
webových stránkách, abychom umožnili lepší komunikaci. Jednou  
z novinek bude i pro rodiče dětí MŠ možnost odhlašování a přihlašová-
ní stravy děti, tak jako v ZŠ. Podrobnější informace  budou dány včas, 
protože v současné době se postupně vše vyvíjí.  Novinkou bude i nové 
logo. Samozřejmě, že kvůli změně se nebudou přemalovávat fasády 
obou budov. Cílem je také umožnit širší spolupráci ku prospěchu dětí, 
aby přechod na vyšší stupeň vzdělávání byl snazší. Především se jedná 
o přípravu společných kulturních a  sportovních aktivit. 
Chtěl  bych také upozornit, že v pátek 11. ledna se uskuteční již 
tradiční školský ples v areálu školy od 20.00 hodin.   

RNDr. Josef Teper
ředitel

Základní škola Heleny Salichové informuje

Polanská škola má novou učebnu fyziky a chemie
Po dvou letech příprav se na podzim zrealizoval projekt s názvem „Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie“. Projekt se zabývá modernizací 
odborné učebny tak, aby odpovídala současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Hlavním cílem 
projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků II. stupně základní školy. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odbor-
ných pomůcek, které bude podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. Žáci se také naučí pracovat a využívat nejnovější technologie.  
V konečném důsledku to bude znamenat získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je také zajištění 
bezbariérového přístupu do objektu školy a ke všem učebnám, pomocí tzv. schodolezu (mobilní zařízení umožňující přepravu invalidního vozíku 
po schodištích).
V rámci realizace byly ve dvou odborných kabinetech a učebně opraveny podlahy, dodán nový nábytek, pylonová tabule s interaktivním systémem 
a přes 200 ks odborných učebních pomůcek a zařízení. Celkové náklady dosáhly 3,1 mil. Kč, s předpokládanou výši dotace 90% z uznatelných 
výdajů. Celý projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního ope-
račního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005895.
Na závěr přejeme žákům naší školy, ať jim moderní prostředí umožní snadnější orientaci v moderních technologiích, a možná i někdy v budoucnu 
nebude úplně pravdivý výrok slavného herce a komika Jana Wericha „U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný 
Einstein.“   (RM)
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Rok 2018 se nezadržitelně blíží ke konci a to nás vede ke krátkému 
zamyšlení nad uplynulou házenkářskou sezonou. Utekla nám jako voda 
- tréninky, utkání, turnaje všech kategorií, letní i zimní soustředění, Pra-
gue handball Cup, Matyšák Cup ve slovenském Pezinku, v neposlední 
řadě 24. ročník Polanka Cupu a každoroční pochování BASY. To vše je 
v tomto roce za námi.
Začněme hodnocení od začátku, a to od těch úplně nejmenších mini-
žáků. V kategorii do 11 let se hraje soutěž celoročně formou turnajů.  
S těmi nejmenšími sportovními adepty jsme se účastnili Festivalů háze-
né a s těmi trochu zdatnějšími turnajů Masters. Nejdůležitějším kritéri-
em je, aby to všechny malé hráče bavilo, měli radost ze sportu, pobytu 
v kolektivu a na výsledek nehrají.
Velmi nás těší, že v současnosti máme v této kategorii okolo 60 dětí. 
Zajištění tréninků je pro nás prioritou a jejich organizaci zajišťuje ko-
lektiv šesti trenérů pod vedením Kataríny Sýkorové a Ivoše Kavaly. 
Jsme velmi rádi, že děti projevují zájem o sport a házenou v takovém 
rozsahu.
Naši mladší žáci nastupovali ve své skupině proti těm nejsilnějším 
družstvům z kraje. Na jaře v žádném utkání nepropadli a nakonec skon-
čili na krásném druhém místě. Jde o jeden z nejlepších klubových vý-
sledků v této kategorii. O družstvo se starala trenérka Petra Zeleňaková. 
Na podzim došlo k ročníkové obměně družstva a noví mladší žáci se s 
touto věkovou kategorií teprve sžívají. Během posledního listopadové-
ho víkendu se zúčastní tradičního dvoudenního turnaje v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
Jak prožili házenkářský rok starší žáci? Stejně jako jejich mladší kole-
gové srdnatě bojují pod vedením trenérky Dáši Tvarožkové v silnější 
skupině severomoravských družstev. Letošní rok měli velmi náročný, 
protože mimo soutěžních utkání odehráli 24 utkání v celostátní žákov-
ské lize (14. místo). O tom, zda-li se naše družstvo starších žáků bude 
účastnit celostátní žákovské soutěže také v příštím roce, se rozhodne  
v kvalifikačním turnaji koncem listopadu.  

Dorostenecká soutěž je ještě v plném proudu. Naše družstvo nastupu-
je 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 
můžeme vidět naše hráče v dresu nedalekého Frýdku-Místku, za které 
nastupují v celostátní dorostenecké soutěži mladšího i staršího dorostu. 
Družstvo mužů pod vedením trenéra Jaroslava Dorotíka se dlouhodo-
bě účastní moravské 2. ligy. Tým se v soutěžním ročníku 2017/2018 
umístil na čtvrtém místě. V novém soutěžním roce prozatím neopaku-
je výsledky předchozí roku a v probíhající podzimní části soutěže je  
v dolní části tabulky, věříme však, že ještě naváže na dobré výsledky  
z loňské sezony a posune se tabulkou vzhůru.
Házenkářský klub pochopitelně nespí ani v době dvouměsíční zimní 
přestávky. Hned začátkem ledna odjíždějí družstva na zimní soustře-
dění a po krátké, ale intenzivní tréninkové přípravě následuje několik 
přípravných utkání a koncem února začíná jarní část sezony.
V průběhu měsíce února se bude také připravovat tradiční Pochování 
Basy, které se uskuteční v pátek 22. února 2019, a na které všechny 
příznivce srdečně zveme. Aktuální informace včetně rozpisu utkání 
jednotlivých družstev naleznete na našich webových stránkách www.
hazena-polanka.cz. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům, trenérům, funkcio-
nářům, rodičům dětí a jiným dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný 
čas rozvoji polaneckého házenkářského klubu, stejně jako fanouškům  
a v neposlední řadě všem sponzorům a partnerům, mezi které patří pře-
devším 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 
2019 přejeme všem naším spoluobčanům. **HÁZENKÁŘI**

Polanečtí házenkáři v roce 2018
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Advent se v ZUŠ nese v duchu příprav na závěr kalendářního roku. 
Tento čas je neodmyslitelně spojen s blížícími se vánočními svátky, ale 
také se shonem a uspěchanou atmosférou. Abyste si pravou podstatu 
adventu připomněli, připravujeme pro vás, tak jako každý rok, adventní 
koncerty žáků a učitelů, na které vás tímto srdečně zveme. Žákovské 
koncerty budou dva, ve středu 12. prosince a ve středu 19. prosince, 
oba v 16:30 v koncertním sále ZUŠ a uslyšíte skladby sólové i komorní. 
Koncert učitelů se bude konat v neděli 16. prosince v 16 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích. Dále připravujeme 
řadu třídních žákovských koncertů, o kterých pravidelně informujeme 
jak na nástěnkách naší školy, tak na webových stránkách ZUŠ. 
Těším se, že se na některém z našich koncertů setkáme a současně vám 
za všechny zaměstnance ZUŠ přeji krásné a požehnané Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce.                         

  Mgr.art. Petr Kotek 
ředitel ZUŠ

Předvánoční čas v ZUŠ

Mladším žákům FK SK Polanky se podařilo v polovině sezóny umístit 
na prvním místě v městském přeboru. Cílem fotbalového klubu je s 
mladšími i staršími žáky postoupit do krajské soutěže. Do jarní části 
soutěže přejeme mnoho úspěchů.
Soupiska mladších žáků:Kristofory M., Dluhoš, Ermis, Šebestík, Barč, 
Choleva, Stehlík, Pánek, Skurka, Štěpán, Šupa, Vaňhara, Hurník. 
Trenéři: Filip Kristofory, Jakub Cisovský.

Mladší žáci přezimují v čele tabulky
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Dárek Jam na podporu lidí bez domova
Šestý ročník setkání ostravských muzikantů na benefiční hudební akci 
v centru Ostravy na podporu žen, mužů a dětí bez domova. Návštěv-
níci 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 proběhne 12. 12. 2018 od 19:00 h v baru Modrá myš. Srdečně 
zveme.
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí mož-
nost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v 
domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami 
Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člově-
ka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravot-
ní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, 
tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci 
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 možné zapůjčit 
v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.chari-
ta.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 13. 12. 2018 od 
14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výš-
kovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, 
tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.porad-
na@ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Charitní Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do 
ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové 
veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2019 již po devatenácté Charitou 
Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domác-
ností 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 – 7. 1. 2019 bude od 14 h na Alšo-
vě náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro 
všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. 
Více o využití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ost-
rava.charita.cz
Severní Irsko v galerii G
Soubor autorských fotografií Vladimíra Půlpána s názvem „Severní 
Irsko“ bude až do 30. 12. 2018 k vidění v galerii G, kterou provozuje 
Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova 3165/40a, 
Ostrava-Zábřeh. Výstava je přístupná každý všední den 8 - 16 h. 

Charita Ostrava

VÁNOCE DŘÍVE A VÁNOCE DNES…
   Sedmdesátá léta minulého století, jak zdánlivě dávno a kolik se toho 
od této doby událo. O štědrém večeru jsem tehdy chodíval do reví-
ru, abych díky zděděné a ctěné tradici založil bohatě zvěři: do jeslí 
pro spárkatou voňavé seno, svazečky letniny, pár kousků řepy, mrkve  
a kus kamenné soli. Na sáňkách byl také pytel se zobem do zásypů pro 
bažanty a koroptve. Pak jsem zamířil k polím. Tam bylo živo: na bílé 
pokrývce se to hemžilo zajíci, těmi nádhernými krasavci s dlouhými 
slechy a ještě delšími běhy.  Zůstaly jich po honech desítky, ne-li stov-
ky. Miloval jsem tuto skromnou zvěř a mám zajíce rád i dnes, třebaže 
na stejném poli jich mohu napočítat tak do pěti kusů. V těchto časech 
jsem se vracel domů s pocitem radosti, štěstí a pýchy nad bohatostí 
našeho revíru. Dnes se vracím ke štědrovečernímu stolu mlčky, smutně,  
s vědomím, že se stalo něco neblahého…

   Poslední den v roce postáváme s několika přáteli kolem loveckého 
ohně u Vojtovy kazatelny. I to je tradice. I tam vzpomínáme a mudru-
jeme. Jedním z témat je otázka: Kam spěje naše myslivost, kterou jsme 
milovali a hýčkali? Proč se myslivci stali terčem, do kterého se trefu-
jí ti, kdo buď vůbec myslivosti nerozumí, nebo je vidí jako poslední 
překážku, která brání vybití posledních zbytků zvěře? Ubývá mladých  
v našich řadách – a jak by ne, když revíry se stávají dostupnými jen těm 
majetným, kteří v nich hospodaří stylem: zaplať a můžeš si pak lovit, 
co jen hrdlo ráčí.
  Všem věrným a oddaným myslivcům bych chtěl vzkázat spolu s Ovi-
diem: „Žádná moc netrvá dlouho“. Pokud k této filozofii dodám: „Bude 
to příroda, kdo přivede lidstvo k rozumu“, pak je v tom i naděje pro nás, 
myslivce.  Štěpán Neuwirth 



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 16

9. února 2019 od 20.00 hod.

Rezervace vstupenek na tel. č. 602 561 939
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Plesová sezona 2019
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM  K I NA NA PROS I N EC  2 0 1 8
Úterý 04.12. 
Když draka bolí hlava   
mládeži přístupno
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babič-
ky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde 
ze všech sil pracuje i netradiční pomocník 
dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když 
se děti chystají přespat v jeskyni společně  
s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou 
mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví 
česky a druhá slovensky, začíná vyprávět 
napínavý příběh o vzniku království Dra-
ka, velké lásce princezny Adélky a prince 
Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi,  
o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství 
Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci 
a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí 
hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, 
jakou kouzelnou moc má sto let nemytý 
dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?
Začátek v 18 hodin    
(délka 99 min., vstupné 70,- Kč) 

Úterý 11.12.  
Mamma Mia! a Mamma Mia! 
Here We Go Again  
mládeži přístupno
Je to přesně deset let, co muzikál Mam-
ma Mia! zboural kina po celém světě. Jen  
u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 
tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen 
o pokračování. Sice to trvalo relativně dlou-
ho, zato v pokračování Mamma Mia! Here 
We Go Again dostanete hned dva příběhy 
v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, 
kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) 
čerstvou absolventkou univerzity, chtěla 
poznávat svět a netušila, že brzy narazí na 
tři civilizované mladíky a jeden necivilizova-
ný řecký ostrov a totálně se jí změní život. 
Druhý příběh se odehrává přesně deset let 
po událostech prvního dílu, kdy zcestova-
lejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) 
plánuje velkolepé znovuotevření rodinného 
hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě 
sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně 
trojice jejích charismatických tatínků (Pier-
ce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). 
Oba příběhy se rafinovaně proplétají a pro-
pojují písničkami švédského hudebního zá-
zraku jménem ABBA, ať už novými aranže-
mi kousků, které zazněly už v minulém díle, 
nebo hity, na něž se předtím nedostalo. 
Začátek v 17 a 19 hodin                           
(délka 109 a 114 min., vstupné 40,- a 80,- Kč)

Úterý 18.12.  
Úžasňákovi 2    
mládeži přístupno
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená ro-
dina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní 
hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v do-
mácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat 
každodenní nástrahy „normálního“ života. 
Pro všechny je to těžká změna, a těžší je  
o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje 
superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se 
objeví nový padouch, který se chystá usku-
tečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina  
a Mražoun musí najít způsob, jak se dát 
zase dohromady a spojit síly – což se lehko 
řekne a těžko udělá, i když jsou všichni do-
slova úžasní.
Začátek v 18 hodin                        
(délka 118 min., vstupné 70,- Kč) 

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz
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Koupím ornou půdu, pole v Polance n. O., Klimkovicích, Jistebníku i v přilehlých obcích za cenu 
25,- Kč za metr čtvereční, tj. 250 000,-Kč za hektar, u větší výměry je možná ještě vyšší cena. 

Nájemní smlouvy zůstanou dále s původním nájemcem. 
Převod a nutné formality zajistím. 

Platba v hotovosti. Nejsem realitní kancelář. 
Kontaktujte mě na telefonu: 734 358 604 nebo e-mailem: jiri.malysiak@post.cz.
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Frézování komínů

Vložkování komínů
Kontroly a čištění spal. cest

Tel: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

  


