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Skončilo období prázdnin a dovolených. Druhého září jsme 
společně s novým ředitelem ZŠ MŠ Polanka, panem RNDR.  
Patrikem Molitorem, přivítali 45 prvňáčků, popřáli jim mnoho 
štěstí v jejich další životní etapě a zahájili tak nový školní rok 
2019 - 2020. Přeji touto cestou všem žákům, ať se jim v našich 
školních zařízeních líbí a společně se všemi zaměstnanci ZŠ MŠ 
prožijí úspěšný školní rok. Během prázdnin byla ve škole zcela 
zrekonstruována kotelna v budově ,,A‘‘ a došlo k renovaci části 
dveří interiéru v 1 NP. V areálu školky byla vyčištěna fasáda  
a provedeny drobné úpravy školní zahrady. Kromě snahy vytvo-
řit příjemné prostředí a kvalitní podmínky pro školní výuku také 
usilujeme o lepší informovanost rodičů i veřejnosti o tom, co se 
děje v našich školních zařízeních. Proto již v tomto zpravodaji 
bude otevřena pravidelná rubrika ZŠ MŠ. Také webové stránky, 
rozhlas i aplikace Polanky budou pravidelně doplňovány o ak-
tuality z dění v této příspěvkové organizaci.
V polovině září již tradičně proběhl Den Obce. Musím kon-
statovat, že se opravdu vydařil. V dopoledních hodinách pre-
zentovaly svou činnost polanské spolky. Děti, které dorazily, si 

SLOVO STAROSTY
mohly vyzkoušet pohybové aktivity i zručnost v různých odvět-
vích. Po celý den byla k vidění výstava spolků, obce a také fo-
tografie brouků a motýlů našeho občana pana Schnaidera. Hned  
u vstupní brány lákaly vůně všech druhů kotlíkového guláše!  
Pět soutěžících týmů uvařilo opravdu skvělou baštu, kterou jste 
po vyhodnocení měli možnost všichni ochutnat. V odpoledních 
hodinách se rozjel nohejbalový turnaj a na pódiu hlavní program. 
Ten zahájila tradičně s krásným programem škola a následova-
li další vystupující. Vrcholem byla vystoupení zpěvačky Heidi 
Janků a kapely POETIKA. To vše bylo doprovázeno úsměvy 
dětí, rodičů, prarodičů a dalších návštěvníků. Chtěl bych proto 
poděkovat všem, kteří se na této krásné akci podíleli. 
Pokračují rovněž i opravy a investiční akce v obci. Probíhá vý-
stavba chodníku a komunikace Za Podjezdem, opravena byla 
autobusová točna u Klimkovic, pokračuje rekonstrukce vodo-
vodu na Přemyšově a do konce roku bude dokončena stavba ko-
munikací Maková a U Dubu. Děkuji všem občanům za toleranci 
a trpělivost při realizaci stavebních prací na všech stavbách!

Starosta
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Rada městského obvodu se v období prázdnin sešla v červenci a v mě-
síci srpnu, poté se sešla 4. září. Mezi pravidelné projednávané body 
patřily souhlasy s umístěním inženýrských sítí v obecních pozemcích, 
rozpočtová opatření či připojení sjezdu od rodinných domů k místním 
komunikacím.
Rada městského obvodu mimo výše uvedené body rozhodla:
- o uzavření smlouvy o zajištění administrace veřejné zakázky souvi-
sející s projektem „Stavební úpravy obytného domu č.p. 545 v Polance 
nad Odrou“ dle zákona o zadávání veřejných zakázek se společností 
Pure Ventures, s.r.o.,
- o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na rea-
lizaci stavby s názvem „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, 
Polanka nad Odrou, I. etapa se společností STRABAG a.s za cenu  
5 823 762,20 Kč bez DPH,
- vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky malého 
rozsahu na realizaci akce s názvem „Izolační zeleň – Polanka nad Od-
rou, část E“
- o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na reali-
zaci stavby s názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru osada 

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU
Janová, k.ú. Polanka nad Odrou se společností STRABAG a.s. za cenu 
4 981 265,52 Kč bez DPH
Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo na 5. zasedání dne 11.9.2019 
v zasedací místnosti úřadu městského obvodu. Zabývalo se projedná-
ním Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobé-
ho výhledu na období 2021 až 2023, schválilo Program pro poskytová-
ní dotací na rok 2020. Dále byly projednávány body majetkoprávního 
charakteru a to: úplatné nabytí pozemků parc. č. 263/4 v k.ú. Polanka 
nad Odrou, úplatné nabytí pozemku parc. č. 508/1 v k.ú. Polanka nad 
Odrou, svěření stavby „Výstavba technické infrastruktury sídelního 
útvaru osady Janová v Polance nad Odrou do majetku městského obvo-
du, bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2344/1 v k.ú. Polanka nad 
Odrou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, rovněž 
se projednávalo úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2344/1 a 2348/2 
v k.ú. Polanka nad Odrou. 
Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách městské-
ho obvodu případně na požádání k nahlédnutí v kanceláři tajemnice 
ÚMOb Polanka nad Odrou.

-Z.K-

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2020
Zastupitelstvo městského obvodu schválilo dne 11.09.2019 pod č. 
usnesení 0065/ZMOb-Pol/1822/5 „Program pro poskytování dotací“ na 
podporu kultury, sportu, sociální práce, církve, volnočasových a zájmo-
vě vzdělávacích aktivit, atd. Aktivita spolků či právnických osob musí 
mít vazbu na území městského obvodu 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 všechny identifikační údaje o dané právnic-
ké 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 podá-
vat osobně na podatelně Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou 
nebo prostřednictvím pošty do 31.01.2020. O poskytnutí či neposkyt-
nutí finančních dotací do 50 tis. Kč rozhoduje Rada městského obvodu 
Polanka nad Odrou a o poskytnutí dotací nad 50 tis. rozhoduje Zastupi-
telstvo městského obvodu Polanka nad Odrou. 
Jakékoliv dotazy k dotacím Vám budou poskytnuty na telefonním  
čísle: 599 425 109. 

Ing. Zuzana Kurková Ph.D
1) Program pro poskytování dotací spolkům provozující sportovní 
činnost dětí a mládeže do 18 let
SMO–městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje program pro po-
skytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance 
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.
Pro poskytnutí dotací spolkům se sídlem v Ostravě – Polance nad Od-
rou Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsou-
hlasilo pro rok 2020 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.
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 31.12.2018 
- 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 31.12.2019 včetně data narození, kteří se celoročně zúčastňují spor-
tovní činnosti. Žadatel doloží způsob zapojení těchto členů do spor-
tovní činnosti (např. rozpis pravidelných cvičebních jednotek, odkaz 
na webové stránky atd.) a čestné prohlášení o správnosti jednotlivých 
údajů. 
4. Výkaz zisku a ztrát z hlavní činnosti, který je přílohou daňového 
přiznání za rok 2018. 
5.  Čestné prohlášení, kterým zapsaný spolek potvrzuje správnost všech 
uvedených údajů - výhradně na schváleném formuláři.
Termín pro podání žádostí je do 31.01.2020.
2) Dotace pro ostatní právnické osoby
SMO–městský obvod Polanka nad Odrou dále poskytuje dotaci na čin-
nost 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. 
Pro ostatní právnické osoby, provozující činnost sportovní, kulturní, 
sociální atd. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou 
odsouhlasilo pro rok 2020 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. 
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 31.01.2020.

Pavel Bochnia 
starosta městského obvodu Polanky nad Odrou



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní slavnostní obřad „Vítání občánků“, se bude konat na radnici 
Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou dne 19. 10. 2019.
Prosíme rodiče dětí, kteří mají zájem o účast na přivítání nových ob-
čánků v našem obvodu, aby tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu 
v Polance nad Odrou - pmamulova@polanka.ostrava.cz, jfraisova@
polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 102/103 nebo osobně v úředních hodi-
nách: pondělí a středa 07:30 – 11:15 a 12:15 – 17:00 hodin.         -JF-
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NEPOVOLENÉ  STAVBY
Vážení spoluobčané, jelikož se nám stále množí nepovolené tzv. 
„černé“ stavby, uvádím níže stavby, které se na stavební úřad nemusí  
hlásit. Všechno ostatní podléhá nějakému povolovacímu režimu dle 
stavebního zákona. Pokud zjistíme stavbu nepovolenou, vedeme řízení 
o odstranění stavby a o přestupku proti stavebnímu zákonu, které končí 
pokutou.
Stavby, které není na stavební úřad nutno hlásit:
• informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná 
mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
• stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
• opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí 
s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným pro-
stranstvím, a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné 
ploše,
• sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sou-
sední nemovitosti (POZOR – připojení k místní komunikaci podléhá 
rozhodnutí zdejšího silničního správního úřadu),
• antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících 
elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na po-
zemku nebo na budovách,
• skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstu-
pové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
• stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňu-

je bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních 
odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení 
nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plá-
novací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hra-
nic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat 
dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy 
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
• bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném úze-
mí nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejmé-
ně 2 m od hranice pozemku a jeho související technické zařízení.
Výčet staveb není kompletní, protože některé se týkají podnikatelských 
aktivit. Ačkoliv není nutné tyto stavby hlásit, doporučuji všem, kteří 
máte v úmyslu některou z těchto staveb na svém pozemku postavit, 
abyste ve vlastním zájmu zakreslili jejich umístění s kótami vzdálenosti 
od sousedních pozemků do katastrální mapy, event. doložili fotodoku-
mentaci a toto zanesli k archivaci do spisu zdejšího stavebního úřadu. 
Není to povinnost, ale zamezíte tím možným problémům do budoucna 
(př. změna stavebního zákona - prokazování, že se nejedná o „černou“ 
stavbu).
Závěrem bych chtěla Vám všem doporučit osobní návštěvu na zdejším 
stavebním úřadu při zamýšlení jakéhokoliv stavebního záměru k upřes-
nění podmínek stavby.

Ing. Jaroslava Lokajová 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

ODCHYT TOULAVÝCH KOČEK
Jelikož vzrůstá počet toulavých koček na území města Ostravy, dovolte 
pár základních informací k této problematice. Odchyt toulavých koček 
prostřednictvím městské policie nebo pracovníků útulku města Ostra-
vy se vztahuje na pozemky veřejného prostoru. V případě, že došlo  
k přemnožení koček na veřejném prostoru, provedou pracovníci útulku 
města Ostravy odchyt těchto koček, a po proběhlé kastraci jsou kočky 
vráceny zpět na místo odchytu. Pokud dojde k přemnožení koček na 
soukromém pozemku, musí si každý vlastník nemovitosti odchyt řešit 
sám. V takovém případě lze kontaktovat některou neziskovou organi-
zaci nebo veterinární kliniku.                                                         -Z.K-

KONTEJNERY
Ve dnech 7. – 8. října 2019 budou na území městského obvodu Polanka 
nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Odve-
zeny budou následující den 9. října. Do kontejnerů bude možno uklá-
dat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, 
koberce, lustry, nábytek apod. Do těchto nádob není možné ukládat 
trávu, větve, stavební suť, nebezpečný odpad (barvy, ředidla apod.)  
a odpad pocházející z podnikatelské činnosti. Tento a další odpad, vy-
jma odpadu z podnikatelské činnosti, je možno odevzdat ve sběrném 
dvoře v Polance nad Odrou, který se nachází na konci ul. K Vydralinám. 
Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích:
 1. ul. 1. května – plocha u zastávky „Dolní Polanka“                        
 2. ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                     
 3. ul. Hraničky – nové parkoviště u Dělnického domu                            
 4. ul. Malostranská u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad      
 5. ul. Janovská – parkoviště u podjezdu                                        
 6. ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly
 7. ul. Nábřežní u křižovatky s ul. 1. května                                  
 8. ul. U Chatek – plocha bývalé prodejny SD Budoucnost           
 9. ul. K Lípě u křižovatky s ul. Jiřího Krále            
10. ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice 

-RM-

INFORMACE Z KNIHOVNY
Září:
Na stopě s Scherlockem Holmesem: soutěžní kviz pro děti: 2.9.-30.9.
O nejkrásnější foto z prázdnin, soutěž o nejkrásnější foto: 2.9.-30.9. 
Fotky posílejte na email: polanka.kmo@gmail.com do 30.9.2019
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 19. 9. od 10:00 - 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 26. 9. 10.00 - 11.00 
Říjen:
Bingo I. : soutěž pro děti 1.10. - 14.11.
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 3.10., 17.10. od 10:00 - 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 24.10. 10.00 - 11.00 

Listopad:
Bingo I. : soutěž pro děti 1.10. - 14.11.
Bingo II.- HLAVNÍ HRA : soutěž pro děti: úterý 19.11. od 16:00
Lovci perel, celoroční projekt : leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 7.11., 21.11. od 10:00 - 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 28.11. 10.00 - 11.00 
Vzpomínání s Janem Krylem, hudebně literární vzpomínkové pásmo:  
čtvrtek 26.11. od 16:00
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
Po: 13:00 - 18:00 , Út: 8:00 – 12:00; 13:00 - 15:00
St: 8:00 - 12:00; 13:00 - 15:00, Čt:13:00 - 18:00
Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454. 
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PROJEKT PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA
Dlouholetý záměr městského obvodu, vybudovat nové a důstojné par-
koviště u hřbitova na ul. A. Letenské, dostává jasné obrysy, i když pro-
zatím jen na výkresech a monitorech projekční kanceláře. Pro umístění 
dostatečně kapacitního parkoviště bylo nutné nejdříve zajistit adekvát-
ní pozemky. K majetkovému vypořádání došlo po dlouhých jednáních 
koncem roku 2018. V letošním roce tedy byla zahájena projektová 
příprava, byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace a uzavřena 
smlouva.V rámci zadání byly stanoveny základní priority:co největší 
možný počet parkovacích míst, ponechat přístup ke vjezdu do hřbito-
va a kontejnerovému stání, navrhnout dostatečné souvislé plochy pro 
výsadbu zeleně včetně stromů. Bylo předloženo několik variant řešení, 
podmínkám zadání nejlépe vyhovuje vyobrazená varianta. Schválený 
koncept zahrnuje 46 parkovacích míst včetně 3 stání pro vozíčkáře, část 
parkovacích stání je navržena podél ulice A. Letenské, nová přístupová 

komunikace ve tvaru písmene L zajistí příjezd ke kontejnerovému stání 
a parkovišti v zadní části pozemku. Rovněž je zachovaná dostatečně 
velká plocha pro umístění zeleně ve formě keřů a stromů. Projekt také 
řeší odvodnění zpevněných ploch, jsou zpracovány hydrogeologic-
ké posudky, provedeny průzkumné vrty. Na základě těchto podkladů  
je navrženo utrácení dešťových vod zasakováním do okolní zeleně  
a pomocí retenčních boxů uložených v patřičné hloubce pod parko-
vacími plochami. V další fázi projektu bude projektová dokumentace 
projednána s dotčenými orgány. Na základě jejich vyjádření může ještě 
dojít k úpravě navrženého konceptu. Předpokládáme, že stavební po-
volení bude vydáno do půlky příštího roku. Pokud se podaří vedení 
městského obvodu zajistit financování, bude možné přistoupit k výběru 
zhotovitele a realizaci.
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STUDIE PŘÍMĚSTSKÁ, U OLŠÍ
Na osadě Přemyšov v současné době probíhají práce na novém vodo-
vodním řádu. Výkop pro novou trasu potrubí lemuje a kříží zdejší úzké 
komunikace. Jejich nedostatečná šířka a celkově špatný současný stav 
je touto nezbytnou stavební akcí jen vyzdvižen. Komplikace se zvý-
šeným provozem a dopravní omezení dávají za pravdu schválenému 
usnesení zastupitelstva městského obvodu, že nelze v této lokalitě po-
volovat nová připojení na komunikaci pro výstavbu rodinných domů, 
dokud nebudou páteřní komunikace upraveny. Především proto, aby 
dokázaly zvládnout nárůst dopravy při samotné výstavbě a následné 
obsluze nově vybudovaných nemovitostí. 
S ohledem na velký rozsah a komplikovanost řešení této situace bylo 
městským obvodem zadáno zpracování vyhledávací studie. Předmětem 
studie bude návrh optimálního vedení trasy (rozšíření - zkapacitnění) 
komunikace ul. Příměstská a ul. U Olší v Polance nad Odrou části Pře-
myšov, a je dán stávající trasou místních komunikací. U ulice U Olší se 
jedná o úsek v délce cca 445 m od posledního domu původní zástavby 

až po napojení na Polaneckou, u ulice Příměstská je předmětem studie 
úsek od napojení na komunikaci U Olší až po začátek rozšíření u dál-
nice v délce cca 1050 m. Studie se bude zabývat dvěma variantami: 
varianta 1. Rozšíření komunikace na šířku vozovky 6 m; varianta 2. 
Rozšíření komunikace na šířku min. 4,5 m s vhodným návrhem ne-
zbytných výhyben (rozšíření komunikace v krátkém úseku pro zajištění 
míjení vozidel). Návrh studie bude řešit šířkové a příčné uspořádání 
uličního prostoru včetně odvodnění, bude také zpracován předběžný 
záborový elaborát, zajištěna stanoviska správců sítí s vyhodnocením 
případných přeložek, vypracován propočet nákladů a celkové posouze-
ní zpracovaných variant.
Vypracovaná studie bude komplexním podkladem pro výběr reálné va-
rianty řešení a případné vstupní jednání s vlastníky o možnostech ma-
jetkového vypořádání dotčených pozemků. Následně bude základním 
podkladem pro vypracování projektové dokumentace. 

RM
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
S posledním dnem školního roku se sice vyprázdní školní budovy, ale 
nikdy ne úplně, protože dva letní měsíce jsou ideální čas na jejich údrž-
bu či stavební úpravy. V mateřské škole se během prázdnin upravova-
la školní zahrada, aby mohla lépe sloužit pro dětské sportování a hry. 
Drobná vylepšení a zkrášlení jsou i v interiéru a navíc má budova škol-
ky vyčištěnou fasádu. V základní škole letos nejsou změny tak viditel-
né, protože úpravy se týkaly hlavně plynové kotelny, ale rušno bylo v 
ředitelně, kde pan ředitel RNDr. Josef Teper po 19 letech předával klíče 
a s nimi i starosti o chod a další rozvoj školy svému mladšímu kolegovi 
RNDr. Patriku Molitorovi, který v květnu vyhrál výběrové řízení. Při té 
příležitosti došlo i na bilanční rozhovor, který zaznamenala Mgr. Vanda 
Kusová:
Ředitel PatrikMolitor (dále PM): Do školyv Polance jsem nastoupil 
přesně před osmi lety, v létě 2011, a za tu dobu areál školy i její vyba-
vení prošly zásadní modernizací. Co se ale nemění, jsou dobré vztahy 
mezi kolegy. Kolektiv učitelů se neustále obměňuje, ale pořád platí, že 
je po odborné i lidské stránce na vysoké úrovni. Navíc jsou mezi učiteli 
i mezi ostatními zaměstnanci školy přátelské vztahy a dobrá spoluprá-
ce. 
Nejen za sebe, ale i za všechny zaměstnance školy děkuji panu Tepe-
rovi za příjemné a podnětné pracovní prostředí, o které se ve funkci 
ředitelevýraznězasloužil.
Emeritní ředitel Josef Teper (dále JT): Těší mě, že se mi podařilo vy-
budovat ve škole kvalitní sbor, kde každý učitel je jedinečná osobnost 
a zároveň spolehlivý týmový hráč. Starší předávají zkušenosti mladším 
a často i naopak – začínající kolegové přináší nové podněty a elán těm 
starším. Na závěr svého funkčního období jsem ještě přijal nové a vě-
řím, že nadějné posily - po jedné do kolektivu mateřské školy, školní 
družiny i základní školy. Rád bych všem pedagogům i ostatním zaměst-
nancům školy, a vzpomínám i na ty starší, kteří během mého ředitel-
ského období už odešli do důchodu, poděkoval za poctivě odváděnou 
práci. Rovněž děkuji za spolupráci klubu rodičů a zřizovateli i firmám 
a organizacím, které se podílely na budování moderní školy a školky.
PM:Jsem rád, že pan Teper přijal moji nabídku a zůstává v naší škole 
dál učit, přestože má ještě plno dalších aktivit. Mimo jiné ho čeká před-
nášková činnost, při které zúročí své vědomosti i dlouholeté zkušenosti.
JT: Už pár týdnů po tom, co jsem skončil ve funkci, mi došlo, jak to 
bylo všechno velmi časově náročné. Často jsem byl ve škole i večer 
nebo o víkendu. Ředitel vlastně nemá žádnou vymezenou pracovní 
dobu, starosti nosí v hlavě pořád. Učím rád a z ředitelny jsem si chodil 
do třídy k žákům trochu odpočinout. Těším se na to, že pár dní v týdnu 
budu ještě učit a že si trochu užiju krásné moderní učebny fyziky a 
chemie, která se před rokem dokončila. 
PM:Cítím to podobně a už teď tuším, že mi bude chybět častější kon-
takt se žáky.

JT: Určitě nejen mě, ale i všechny pedagogy, žáky a jejich rodiče zají-
má, jaké změny přinese nový ředitel. 
PM: Samozřejmě mám vlastní vizi, se kterou jsem se hlásil do konkur-
zu, ale zajímám se i o názory všech zainteresovaných, tedy i zaměst-
nanců, rodičů a hlavně žáků. Během září budu sbírat jejich podněty a 
pak teprve všem představím ucelenou koncepci rozvoje školy. Jisté je, 
že se do ní promítne poloha školy, která se nachází na kraji Chráně-
né krajinné oblasti Poodří, i můj profesní zájem o ekologii a přírodu. 
Kladu důraz na co největší využívání moderně vybavených učeben, ze-
jména nově zřízené učebny fyziky a chemie. Na druhé straně – škola v 
Polance nad Odrou vždycky žila sportem, hlavně házenou, volejbalem 
a fotbalem. Na tom se nic nemění, všechny osvědčené akce budou dál 
pokračovat. Rád bych však otevřel škole i nové možnosti. Z materiál-
ně technického pohledu myslím na rekonstrukci šaten ZŠ, revitaliza-
ci rozvodů elektrické energie a na vybavení MŠ. Přál bych si rozvíjet 
spolupráci mezi základní a mateřskou školou, udržet dobrý kolektiv 
zaměstnanců a celkově dobré klima, které v naší škole je.

Vyhodnocení dotazníku, jak jsou rodiče spokojeni s mateřskou školou
Rodiče dětí mateřské školy, která je od 1. 1. 2019 součástí Základní 
školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, dostali v polovině června 
2019 dotazník, kterým si mateřská škola každoročně zjišťuje, jak jsou 
rodiče spokojeni a jaké mají připomínky ke zlepšení činnosti mateřské 
školy. Letos jich bylo rozdáno 120, zpět k rukám paní zástupkyně ředi-
tele se jich vrátilo 46.
Hned první otázka zjišťovala, jak rodiče vnímají zmíněné sloučení. Po-
dle obdržených odpovědí se zdá, že se na tuto změnu dívají v zásadě 
pozitivně. Rodiče oceňují přehlednější webové stránky a lepší financo-
vání kulturních akcí. Rezervy jsou zatím v předávání informací mezi 
zaměstnanci MŠ a ZŠ, ale vedení školy věří, že se tento nedostatek 
brzy překoná. Další otázky zjišťovaly přání rodičů a jejich návrhy na 
zlepšení činnosti MŠ. Často se opakovalo přání, aby se opět v kině po-

řádaly besídky jako v minulých letech. Dále je zájem o pestřejší nabíd-
ku kroužků a sportovních akcí. Zmíněná přání rodičů bereme v potaz 
a budeme se snažit rodičům vyhovět již v tomto školním roce. Z odpo-
vědí na další otázky je zřejmé, že rodiče jsou spokojení se stravováním 
a celkově s péčí o děti. Pochvalují si práci učitelek i ostatních zaměst-
nanců MŠ. Jsme potěšeni, že většina odpovědí byla celkově pozitivní, 
vnímáme to jako závazek do budoucnosti. Předem bychom chtěli velmi 
poděkovat rodičům za nabízenou spolupráci. Těší nás, že téměř 40 %  
z těch, kteří dotazník odevzdali, vyjádřilo svůj zájem aktivně se podílet 
na přípravě i organizaci akcí pro děti. 
Všem rodičům, kteří strávili čas vyplňováním dotazníku, děkujeme  
a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv zaměstnanců RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy
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BEZPEČNOST NA SILNICÍCH
Na některé pozemní komunikaci je provoz řekněme slabý, je však 
mnoho silnic velmi frekventovaných, především ve městech a obcích. 
V místech vzájemného „setkání“ řidičů vozidel, chodců a cyklistů je 
samozřejmostí respektování stanovených pravidel. Všichni by ale měli 
vnímat i mnohé další souvislosti a svým chováním minimalizovat pří-
padné vzájemné kolize. 
Brzo nadejde období, které s sebou ponese z pohledu provozu na po-
zemních komunikacích stále častější skloňování dvou slov: snížená vi-
ditelnost. Jedná se zejména o soumrak či svítání, silný déšť, sněžení, 
mlhu… Co připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitel-
nějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditel-
nosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního 
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo obec, 
ale uvedené lze doporučit rovněž pro pohyb po komunikaci v obci.  
Důležitost užívání reflexních prvků a současně i správnost jejích  

používání, je více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který prvky řád-
ně užije, stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas 
zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své bezpečí a bezpečí vašich 
dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků mělo být naprostou  
samozřejmostí. 
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel chráněni 
deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní 
bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby byli pro řidiče  
„viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky 
povinné výbavy, jejíž součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stano 
vených místech kola. Za snížené viditelnosti je povinností kromě  
jiného mít vepředu světlomet a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční). 
Zvýšení vlastní bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky dalším reflex-
ním prvkům, které umístíte na oděv, batoh a podobně. Není od věci 
připomenout, že užití cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 let. 
Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby 
při jízdě na kole.   
 por. Mgr. Soňa Štětínská

MĚSTSKÁ POLICIE
Vloupal se na pozemek babičky, rozbil ji okno
Na problémového syna zavolal hlídku městské policie 9. července 2019 
muž v Ostravě-Polance nad Odrou. Oznamovatel strážníkům sdělil, že 
na matčin pozemek bez povolení vnikl jeho syn, který je zároveň vnu-
kem majitelky pozemku. Vzhledem ke sporům, které v rodině panují 
má jeho syn vysloveně zakázáno tady chodit, což nejenže porušil, ale 
navíc rozbil jedno z oken domu. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byla celá událost spolu s dvacetiletým podezřelým předána k dal-
šímu šetření Policii ČR.
Ostravští strážníci napomáhají bezpečnému cestování v MHD
V poslední době se událo opět několik situací, kdy se v prostředcích 
městské hromadné dopravy objevili agresivní jedinci, kteří ohrožovali 
své okolí. Jeden ohrožoval cestující dřevěnou holí, další u sebe měl 
hned dva nože. U třetí události byli strážníci přímo při činu, a to když 
byl napaden jeden z asistentů přepravy.
Útok „čaganem“ v autobuse – První situace se odehrála 20. června 2019 
v Ostravě-Hrabůvce. Agresivní muž, nejenže odmítal uvolnit místo k 
sezení pro osoby se zdravotním postižením, navíc se začal ohánět svou 
dřevěnou holí, tzv. čaganem. Rostoucí agresivitu a výhružky zkrotili na 
místě až strážníci – 44letého muže za použití donucovacích prostředků 
vyvedli z autobusu ven a předali státním policistům k dalšímu šetření.
Útočník s noži v autobuse – Teprve dvacetiletý muž byl aktérem dal-
šího útoku v MHD 22. června 2019. Ten se udál v brzkých ranních 
hodinách na jedné z autobusových zastávek v Ostravě-Porubě. Muž se 

po spatření hlídky městské policie dal na útěk, přičemž lidé z autobusu 
na strážníky volali, aby běžícího muže chytili, protože se jedná o ono-
ho agresora. Muž na zákonnou výzvu k zastavení nereagoval a naopak 
se pokusil pěstmi hlídku napadnout. Opět tedy musely přijít na řadu 
donucovací prostředky. Při zákroku strážníci spatřili, že agresor v ruce 
drží nůž. Ten se jim podařilo muži odebrat. Při následné bezpečnost-
ní prohlídce u něho byl nalezen ještě druhý nůž. I tento muž skončil  
v rukou státní policie.
Jízda „na černo“ skončila napadením asistenta přepravy – Do třetice 
útok v MHD, do třetice agresorem muž, do třetice donucovací prostřed-
ky. Tentokrát však nedošlo jen k vulgarismům a agresivnímu chování, 
situace vyvrcholila fyzickým útokem. Vše se událo 27. června 2019 
krátce po půlnoci v Ostravě-Vítkovicích, kdy asistenty přepravy do-
provázeli také strážníci městské policie. Terčem se stal jeden z asis-
tentů přepravy. Vše začalo ve chvíli, kdy dva muži, kteří neměli platný 
jízdní doklad, byli vykázání z přepravy. Po vystoupení chtěli nastoupit 
do jiné tramvaje, jedoucí stejným směrem. Jelikož jim to nakonec ne-
bylo umožněno, svou zlost si jeden z mužů „vybil“ na vedle stojícím 
asistentovi přepravy. Bohužel pro ně však na místě byli přítomni také 
strážníci, kteří okamžitě zakročili – útočníka za pomocí donucovacích 
prostředků zpacifikovali. Dechová zkouška u 36letého útočníka ukáza-
la jedno promile. Ze svého jednání se nyní bude zpovídat u správního 
orgánu. Napadený muž byl k dalšímu ošetření předán přivolaným zdra-
votníkům.

MIMOŘÁDNÉ SITUACE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Po prázdninách se opět setkáme s dívkami ze SZŠ VOZŠ v Ostravě. 
Děvčata budou již v druhém ročníku a schůzka proběhne tentokrát  
v tělocvičně budovy Integrovaného bezpečnostního centra 
na ulici Nemocniční v Ostravě.  Zopakujeme si vše, co jsme doposud 
probraly, proběhne nácvik pádů a základů boje na zemi, a také nácvik 
nových sebeobranných technik. Dívkám se budou věnovat zkušení lek-
toři Městské policie Ostrava. 
 V Ostravě se nachází 14 sociálně vyloučených lokalit, která jsou spojo-
vána s větším nápadem násilné i mravnostní trestné činnosti.
Vzhledem k většímu počtu těchto míst v Ostravě, na rozdíl od jiných 
měst, městská policie realizuje preventivní programy, s cílem zvýšit 
pocit bezpečí, v tomto projektu zúčastněných mladých dívek,
za finančního přispění Ministerstva vnitra ČR a statutárního města  
Ostravy. 
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CHARITA OSTRAVA
Dny proti chudobě v Ostravě 2019
14. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období  
14. - 17. 10. 2019 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chu-
doby. Pro širokou veřejnost je na 14. 10. 2019 od 8 h připraveno Eku-
menické setkání, ve stejný den od 17 h panelová diskuse v Centru Pant 
na téma „Chudoba a sociální stát“ s Pavlem Fischerem a Liborem Prud-
kým. Ve čtvrtek 17. 10. od 17 h proběhne v ostravském hypermarketu 
Globus vernisáž obrazů „Jak vypadá chudoba“ studentů Střední umě-
lecké školy v Ostravě.
Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem 
práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závě-
ru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník 
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trá-
vený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie,  
20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník 
certifikát o jeho absolvování. 
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobro-
volníky začíná ve středu 4. 10. 2019 od 16 h. 
Kontakt: Mgr. Beata Sikorova, Tel: 599 508 505, 731 625 768,
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
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 sestra-
mi Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člo-
věka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdra-

votní 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 19. 9. 2019, 
14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostra-
va-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Šte-
fkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Výstava obrazů v charitní galerii G
Pokračující výstava obrazů s názvem Malování je naše radost autorek 
Ivy Matějáskové, Věry Křížové a Marie Gavlovské v charitní galerii G 
v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Os-
travě-Zábřehu. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 
h do 12. 11. 2019. Srdečně zveme.
Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové 
služby.
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu pa-
liativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a 
mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned 
nebo dle dohody. Podrobnější informace na www.ostrava.charita.cz/
volna-mista/

KONTEJNER PŘES E-SHOP?
Odpadová společnost OZO Ostrava opět vyšla vstříc svým klientům. 
Tentokrát jde o e-shop na firemních webových stránkách, jehož pro-
střednictvím si mohou zájemci objednat vybrané komerční služby. K 
většímu komfortu a pohodlí objednávajících přispívá i placení kartou.
„Prostřednictvím elektronického objednávkového systému, který byl 
spuštěn začátkem letošního roku, si mohou občané objednat přistavení 
velkoobjemového kontejneru, vývoz žumpy či septiku, nákup většího 
množství kompostu nebo zeminového substrátu, a to včetně dopravy, 
anebo odvoz objemného odpadu z domácnosti. Až donedávna přitom 
museli zájemci o většinu zmiňovaných služeb přijet přímo do provo-
zovny v Ostravě-Kunčicích, kde podepsali smlouvu a zaplatili zálohu. 
A po provedení služby museli přijet opět, aby dořešili rozdíl mezi zá-
lohou a skutečnou cenou služby. Tato možnost je tu i nadále, abychom 
vyšli vstříc také lidem, kteří nevyužívají internet. Ale kdo chce, může 
si nyní uvedené služby objednat i zaplatit z pohodlí domova. Cena je 
v tomto případě paušální, kupující platí kartou a poté už nic dalšího 
neřeší,“ říká Vladimíra Karasová, mluvčí společnosti OZO Ostrava, 
a dodává, že podle očekávání je v e-shopu prozatím největší zájem o 
přistavení velkoobjemových kontejnerů určených k likvidaci různého 
druhu stavebního či objemného odpadu. 
Jedním z klientů, kteří tuto službu již několikrát využili, je Irena Ma-
zumderová z Ostravy. „O tomto e-shopu jsem se dozvěděla na webu 
společnosti, když jsem při plánované rekonstrukci domu pátrala po 
možnosti přistavení kontejnerů na nebezpečný odpad,“ říká žena, která 
prostřednictvím e-shopu doposud objednala 17 kontejnerů o objemu  
7 m³, z toho 10 na směsný stavební odpad, 4 na nebezpečný a 3  na suť. 
„Velkou výhodu v objednání této služby přes e-shop spatřuji v tom, 
že nemusím na pobočku se zálohou, můžu si přistavení i odvoz lépe 
naplánovat. Množství odpadu z rekonstrukce domu, která stále ještě 
pokračuje, je téměř nekonečné, takže vítám i to, že mohu kontejner na-
plnit opravdu natěsno a že – i když do něj naprší a odpad je tím pádem 
mnohem těžší – platím pevnou částku,“ pokračuje Irena Mazumderová, 
která vnímá e-shop společnosti OZO Ostrava jako přehledný a intui-
tivní. „Objednávka i platba probíhají rychle. Malou nevýhodu spatřuji 

jen v tom, že nelze objednat více kusů najednou, ale chápu, že to asi 
kapacitně není možné. Kdyby tomu tak bylo, všechny kontejnery by asi 
v květnu byly u nás,“ usmívá se a kladně hodnotí celkově bezchybný 
průběh realizace objednávky. „Paní na dispečinku byly velmi vstřícné  
a také řidiči byli velice šikovní a ochotní,“ uzavírá.
Počet těch, kteří elektronický objednávkový systém společnosti OZO 
Ostrava využívají, postupně narůstá. Do 31. srpna letošního roku bylo 
prostřednictví e-shopu zrealizováno 60 objednávek. Největší zájem 
byl o velkoobjemové kontejnery – celkem 35 objednávek.  Objednána 
byla i cisterna na vývoz žumpy nebo septiku, čtyřikrát byl zakoupen 
kompost s dovozem na místo určení a dvanáctkrát zeminový substrát.  
V osmi případech šlo o odvezení nábytku z místa bydliště, tedy službu 
určenou občanům Ostravy, kteří sami nemají možnost dopravit objem-
né odpady z domácnosti do sběrných dvorů. 
Přístup na e-shop je z adresy eshop.ozoostrava.cz, na kterou lze vstou-
pit i po načtení QR kódu.
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VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
8. říjen je již třetím rokem mezi sokoly připomínám jako Památný den 
sokolstva a v letošním roce je veden také jako významný den České 
republiky. Proč právě tento den?
V říjnu roku 1941 byla z rozhodnutí říšského protektora 
rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek úředně za-
baven. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou 
skupinou v protektorátu, a proto se jich Heydrich oprávně-
ně bál. Gestapo v noci ze 7. na 8. října zatklo, takřka naráz, 
více než 1500 sokolů - činovníky z ústředí, žup i větších 
jednot, kteří ještě byli na svobodě. Byli vězněni, mučeni, 
deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina 
z nich se již po skončení války domů nevrátila. Tato akce 
byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho více jak 
stopadesátileté historii a postihla především řadu jeho nejvyšších před-

stavitelů, a tím i významných osobností celého národa…
Členové Sokola si tuto pohnutou minulost připomínají právě 8.10. při-
pnutím kokardy - symbolu sokolské perzekuce, na oděv. Kokarda je se 

sokolskou symbolikou spojena od založení spolku v roce 
1862. Stala se neodmyslitelnou součástí čapky pánského 
sokolského kroje i baretu u dámského sokolského kroje. 
Téhož dne v podvečer si členové spolku připomínají sokol-
ské oběti v boji za svobodu a vypouštějí na hladinu řek či 
rybníků „sokolská světla“ – malé lodičky se svíčkou, ať už 
reálnou nebo jen pomyslnou. Je to malé zastavení v běhu 
života, abychom nezapomněli, že svoboda samostatnost  
a demokracie nejsou samozřejmostí a že pro jejich dosaže-
ní je někdy nutné přinést oběti nejvyšší.

Výbor T.J. Sokol Polanka nad Odrou

SKAUTSKÝ TÁBOR 2019
Stejně jako každé hlavní prázdniny se i letos v termínu od 29. července 
do 10. srpna uskutečnil skautský tábor. Tentokrát na tábořišti v Dědově 
poblíž Teplice nad Metují. Jako téma pro celotáborovou hru bylo zvo-
leno „Kdo přežije“, inspirované stejnojmennou světoznámou televizní 
soutěží.  Cílem však nebylo vydržet v soutěži co nejdéle a vyhrát pe-
něžní obnos, ale získat do družin co nejvíce dílků totemu, neboť právě 
jejich počet určil konečné pořadí týmů. Obvykle jednou za den proběh-
la hra o imunitu na kmenovou radu. Ta se odehrávala večer a musela 
na ni jít ta družina, která v soutěži dopadla nejhůře a imunitu nedostala. 
Tajnou volbou proto musela rozhodnout o členovi, kterého pošle pře-
spat na Ostrov naděje, soutěžit do individuální soutěže odehrávající se 
následující den, nebo za odměnu dostane např. kofolu (kmenová rada 
tedy byla někdy i výhodou). Za bodování stanů a ostatní hry se získáva-
ly korálky velmi důležité na konci tábora. Ale nepředbíhejme…
Na tábor se odjíždělo netradičně až v pondělí, a to kvůli polanecké pou-
ti, která byla o den dříve. 
Doprava na místo nebyla 
zrovna jednoduchá, neboť 
jsme museli jet vlaky přes 
Pardubice a Hradec Králo-
vé. Po trati však byla výlu-
ka a i díky zpoždění spojů 
jsme nakonec poslední 
část cesty museli přeplá-
novat. I tak jsme se však 
dostali na tábořiště v dob-
rý čas. Po nalezení dříve 
dovezených věcí (krosny 
a velká zavazadla se vezly 
autem) se rozdělily sta-
ny a začalo seznamování  
s tábořištěm a táborovým 
řádem. Proběhlo rovněž 
rozdělení do týmů. Každý 
dostal ručně pletený nára-
mek s barvou příslušnou 
právě jedné družině. Ještě 
večer se uskutečnil zaha-
jovací oheň. 
Další den se již plně rozběhla celotáborová hra. Nejdříve bylo nutné 
udělat přístřešky pro přespání na Ostrově naděje. Až když byly hotovy, 
mohl pokračovat program. Hry byly různorodé - některé byly náročné 
více fyzicky, ale jiné zase na myšlení. Během nich se prověřovaly např. 

znalosti nabyté v průběhu školního roku na pravidelných schůzkách. 
Jelikož jsou někteří z nás věřící, v neděli jsme se odebrali do vedlejší-
ho tábořiště skautů z Náchoda, kde pozvaný kněz sloužil mši svatou.  
Zároveň měli připravený náhradní program pro ostatní. V polovině tá-
bora někteří účastníci měli tu čest složit před slavnostním ohněm svůj 
slib. Díky tomu jsme mezi sebe přivítali 2 vlčata a 1 skauta.
Ačkoliv se převážná část programu odehrávala v okolí tábořiště, jeli 
jsme 2x na výlet- do Broumovských stěn a do Adršpašsko-Teplických 
skal, kde jsme obdivovali skalní masivy vytvořené pozvolnou erozí. 
Každému také určitě udělal radost kouzelník, který k nám přišel ukázat 
svůj um. Na své si přišli i někteří vedoucí, neboť byli v noci vyvezeni 
se šátky přes oči pryč z tábora a museli se vrátit.
Předposlední den byla pokladová hra, jejímž cílem bylo nalézt truhlu  
s pokladem a čísla, jejichž správnou kombinací lze zámek truhly ote-
vřít. Večer u ohně proběhl havajská párty, dražba o pokrmy a nápoje, 

při níž se platilo korálky 
získávanými v průběhu 
tábora a vyhodnocení celo-
táborové hry. Jelikož byly 
týmy velmi vyrovnané, o 
vítězi musel rozhodnout 
rozstřel ve hře Goblíci jed-
líci. Konečné pořadí do-
padlo takto:
1. Hanalei
2. Ubuntu
3. Combo
Poslední den následovalo 
balení a odjezd domů. 
Chceš se k nám přidat a za-
žít spoustu zábavy a dob-
rodružství? Přijď k nám 
na schůzku! Scházíme se 
pravidelně v klubovně u 
volejbalových hřišť u Děl-
nického domu.
HOLKY 2. - 4. třída - Ve-
verky - úterý 17:00-18:30 
HOLKY A KLUCI od  

5. třídy- středa 16:30-18:00 
BENJAMÍNCI (do 7 let) - Tarbíci - čtvrtek 16:30-17:30 
KLUCI 2. - 4. třída - Křováci - pátek 16:30-18:00 
Více informací na www.skautpolanka.cz 

za skauty Vojtěch Fešar
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Oslavy 60. výročí družby Zliechov – Polanka
V sobotu 7. září 2019 uskutečnil náš sbor dobrovolných hasičů autobu-
sový zájezd do družební obce Zliechov. Zájezd vedený starostou SDH 
a starostou obecního úřadu v Polance byl hlavně zaměřen na důstojné 
oslavy 60-ti let založení společné družby mezi oběma hasičskými sbo-
ry. Tohoto zájezdu se zúčastnili jak naši hasiči, tak i naši občané, kteří 
měli zájem se do Zliechova podívat.
První zastávka s 28 účastníky se uskutečnila na požární stanici profe-
sionálních hasičů v Novém Jičíně. Velitel směny nás v úvodu seznámil 
s celkovou historií i současnosti hasičů v této lokalitě. Po prohlídce 
výjezdové techniky odpovídali hasiči na naše dotazy. Vymezený čas 
exkurze rychle uběhl a tak jsme autobusem popojeli na druhou zastáv-
ku a to do Valašské Polanky, kde máme naše dobré kamarády. Jejich 
dobrosrdečnost a pohostinnost nás nezklamala. Na připravených sto-
lech v místní hasičské zbrojnici bylo kromě obyčejné pitné vody asi 
všechno… Není proto divu, že se do autobusu hodně lidem ani nechtě-
lo. S malým zpožděním jsme odjeli na další, a sice jen fotografickou 
zastávku k motorestu v Lidečku s krásným přírodním útvarem Čerto-
vých skal. 
Přesně podle plánu v 12.30 hodin náš autobus dojel na rynek ve Zlie-
chově a po vřelém přivítání s místními hasiči jsme nejdříve zamířili do 
školní jídelny ke společnému obědu. Po něm následovala krátká pro-
hlídka památných míst ve Zliechově. Jelikož se blížil začátek slavnost-
ní schůze, tak se naše delegace rozdělila na členy SDH a nečleny. Ti 
následně odjeli na prohlídku nedaleké dřevěné vesničky v Čičmanech.
Slavnostní schůze se odehrávala v krásně připravené místnosti restau-
race Na Pusté a to již za přítomnosti hasičů za Zliechova a Polanky. Na 
výstavce byly připravené albumy, historické fotky staré několik deseti-
letí, na kterých si pamětníci vybavovali předešlá střetnutí. Po státních 
hymnách byla přednesena zpráva o vzniku, historii a průběhu družby, 
kdy po roce 1968 nastalo delší odmlčení ze strany Zliechovských ha-

sičů, a to hlavně kvůli politické situaci v těchto létech. Po několikaleté 
stagnaci družby mezi oběma obcemi, byla tato v roce 1982 znovu plně 
obnovena. Z naší strany se o obnovení družby plně zasloužil tehdejší 
výbor hasičů v čele s panem Františkem Sojkou, Milanem Šuléřem, 
Stanislavem Výtiskem a Milanem Frankem. Po zdravicích starosty 
obce Zliechov a našeho starosty Pavla Bochni, dále delegáta z okresu 
Ilava a obou hasičských starostů byly vzájemně předány upomínkové 
předměty a následně byli odměněni medailemi významní členové obou 
hasičských sborů. V závěru schůze bylo vysloveno přání, aby tento 
krásný vztah mezi oběmi obcemi nikdy nezanikl. Delegát z okresního 
výboru v Ilavě dodal, že nezná v širokém okolí i celém Trenčianském 
kraji 2 obce, kde družba vydržela tolik let.
Po schůzi se naše delegace opět spojila a odešla i s místními občany na 
místní hřbitov, kde jsme položením kytice květů uctili památku všem 
zakládajícím členům této družby a dalším zliechovským členům, kteří 
se tohoto výročí již nedožili. Zde patří i informace, že ze zakládajících 
členů družby v roce 1959 již nikdo u nás v Polance a ani ve Zliechově 
nežije. 
Po večeři ve školní družině nastala již závěrečná část oslav, a to hlavně 
navazováním nových přátelství, společnými přípitky na další vzájem-
nou činnost, na zdraví, na tykání atd. Kolem půl osmé dorazil i harmo-
nikář a zábava se ještě více rozjela. 
Čas k odjezdu se rychle blížil a tak jednu hodinu před plánovaným 
odjezdem jsme se začali s našimi hostiteli pomalu loučit. Ti nás samo-
zřejmě přišli vyprovodit k autobusu a těsně po půl desáté se nám na ně-
kolikátý pokus podařilo odjet zpět do Polanky. Na závěr bychom chtěli 
vám všem čtenářům Polanského zpravodaje předat pozdravy od všech 
známých ze Zliechova, kteří jste byli s touto družbou někdy vázáni  
a nebo jste se o tuto družbu v minulosti zajímali.   

 SDH Polanka

PODĚKOVÁNÍ MÍSTNÍM HASIČŮM
Rádi bychom poděkovali touto cestou našemu Sboru dobrovolných 
hasičů z Polanky nad Odrou za pomoc při čerpání vody ze zahradní 
nádrže a následnou záchranu ryb. Brilantním zásahem, který trval až 
do pozdních nočních hodin, zachránili aktivní členové dobrovolných 
hasičů pod vedením jejich velitele Ondřeje Cágy, před úhynem mnoho 
okrasných kaprů, amurů, candátů a také zachránili rybí život jednomu 
krásnému sumci. Děkujeme, že nám pomáháte.

J. a Ch. Rappersbergrovi - Polanka n.O.

V pondělí 26. srpna 2019 odpoledne nám silný vítr strhnul z rodin-
ného domku nedaleko zdejší železniční stanice celou polovinu ple-
chové střechy. Dovolte nám proto, abychom poděkovali jak místním 
dobrovolným hasičům z Polanky, tak i jednotce profesionálních hasičů  
z Ostravy za rychlou a vysoce odbornou provizorní opravu poškozené 
střechy na našem rodinném domě v Polance.

Manželé Novotní
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Nová sezóna házenkářů je tady!

Nábor do fotbalové přípravky

Domácí utkání podzimní části:
Datum  Kategorie  Začátek  Soupeř
sobota 21. září 2019 ml. žáci B 09:00 turnaj
sobota 21. září 2019 ml. žáci A 13:00 turnaj
neděle 22. září 2019 ml. dorci 14:30 Kopřivnice
neděle 22. září 2019 muži 16:30 Uničov
neděle 29. září 2019 st. žáci 09:00 turnaj
neděle 6. října 2019 ml. dorci 14:30 Bystřice p. H
neděle 6. října 2019 muži 16:30 Luhačovice
neděle 20. října 2019 mini 10:00 turnaj
neděle 20. října 2019 ml. dorci 14:30 Litovel
neděle 20. října 2019 muži 16:30 Napajedla
neděle 3. listopadu 2019 ml. žáci A 09:00 turnaj
neděle 3. listopadu 2019 st. žáci 13:00 turnaj
neděle 10. listopadu 2019 ml. žáci B 10:00 turnaj
neděle 10. listopadu 2019 ml. dorci 14:30 Hranice
neděle 10. listopadu 2019 muži 16:30 Litovel B
neděle 24. listopadu 2019 ml. dorci 14:30 Ostrava
neděle 24. listopadu 2019 muži 16:30 Ostrava
neděle 1. prosince 2019 ml. dorci 14:30 Zlín
neděle 1. prosince 2019 muži 16:30 Fr.-Místek B

Jak je každým rokem zvykem, tak i letos zahájila naše družstva no-
vou sezonu letní přípravou, která započala na konci července v areálu 
Dělnického domu. V první polovině srpna  následoval tradiční letní 
přípravný kemp v lokalitě Hadinka u Vítkova, kterého se vždy účastní 
všechny věkové kategorie. Toto soustředění je nejen kvalitním fyzic-
kým základem pro nadcházející sezonu, ale také upevňuje a nastavuje 
velmi dobré kolektivní vztahy napříč celým klubem.
Na přípravě žákovských družstev a také jejich vedení v nadcházejí-
cí sezoně se budou podílet především Katarína Sýkorová, Ivo Kava-
la, Roman Kortus a Šárka Odehnalová v nejmenší kategorii přípravky  
a minižáků, Petra Zeleňáková a Dagmar Tvarožková (mladší žáci)  
a Pavel Nevím a Jaromír Friedel (starší žáci). Přípravu družstev  
startujících v dorosteneckých a mužských kategoriích zajišťují Pavel 
Bochnia, Pavel Friedel, Vojtěch Neuwirth a v rámci sportovní stá-
že se do přípravy těchto kategorií zapojil velmi uznávaný a zkušený 
trenér Rastislav Trtík (mimo jiné vedl českou mužskou reprezentaci).
Před začátkem sezony je po náročné fyzické přípravě potřeba se dostat 
také do herního rytmu, a proto se jako již každoročně zúčastnila obě 
žákovská družstva mezinárodního turnaje Holiday cup 2019 ve Zlíně.
Ve vyrovnaných zápasech a po čtyřech výhrách a třech prohrách se klu-
ci umístili svorně na čtvrtých místech. Došlo i na individuální úspěchy, 
kdy František Kaluža získal ve své kategorii ocenění - Nejlepší brankář 
mladších žáků a Tomáš Augustin získal ocenění sponzora napříč kate-
goriemi - Nejsympatičtější hráč turnaje.
V nadcházející sezóně 2019/2020 budou jméno Polanky nad Odrou re-
prezentovat družstva v těchto soutěžích: 
Minižáci, mladší  žáci A a B, starší žáci - Moravskoslezská liga
Mladší dorost – 2. liga mladších dorostenců Morava
Muži – 2. liga mužů Morava 

O termínech domácích utkání, dosažených výsledcích, stejně jako  
o aktuálním dění v našem klubu vás budeme pravidelně informovat 
prostřednictvím našich internetových stránek www.hazena-polanka.cz. 
Zároveň srdečně zveme všechny příznivce a spoluobčany do sportovní 
haly, ve které se budou konat domácí utkání našich družstev dle níže 
uvedeného rozpisu. Budeme rádi za vaši podporu. 

*Házenkáři*

  T  
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Místo:  Heleny Salichové 1046, 
Ostrava – Polanka nad Odrou
Datum a čas:  Úterý, čtvrtek a 
pátek od 15:15 do 16:30 (Děti si 
vyzvedneme z družiny)
Kontakt: Jakub Kaluža, tel. 723 
578 519, email: 
kaluzajakub@seznam.cz
Webové 
stránky:www.fkskpolanka.cz
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Jiný úhel pohledu 
Jako občan Polanky, který bydlí v těsné blízkosti Dělnického domu, 
bych chtěl reagovat na článek pana Jiřího Hona s názvem „Na čo je vo-
jáku třeba kašňa“ uvedeného v minulém čísle Polanského zpravodaje. 
Na první pohled dost zajímavý článek, na který asi dost lidí pokývalo 
hlavou a zatleskalo, ale na druhou stranu je zde potřeba vyslyšet i dru-
hou stranu občanů. Pravdou je, že uspořádat takovou sportovní mega 
akci a zároveň i Dětský den vyžaduje hodně organizačních schopnos-
tí, finančního zabezpečení a hlavně dobrovolníků. Pokud pan pisatel 
je velkým fandou pořadatelského spolku tak si myslím, že už dávno 
před touto akcí bylo všem pořadatelům a příznivcům jasné, že tato akce 
nepatří mezi vytypované výjimky z obecně závazné vyhlášky SMO 
č.5/2019 o dodržování nočního klidu. Zde však nastává jedna otázka. 
Kde pisatel bere tu jistotu a píše, že k ukončení této akce byla uvědo-
mělým občanem povolána, a teď už vůbec nemůžu pochopit to slovo 
„hlídka VB“…? Co když tito strážníci, kteří po celý den zajišťovali 
pořádek a usměrňovali dopravu v této lokalitě, si plnili své povinnosti 
a půl hodiny po 22. hodině chtěli po pořadatelích ukončit venkovní 

hudební produkci. Pan pisatel zde asi pláče na nesprávném místě a tak 
by měl raději navštívit zasedání zastupitelstva v Ostravě a sdělit jim,  
že jejich rozhodnutí jsou v této věci špatná. Nebo si taky pan pisa-
tel mohl vzít tu svoji rozjásanou skupinku doma na zahradu, nebo na  
Sokolovnu nebo na fotbalové hřiště. Sousedé v těchto lokalitách by to 
zřejmě uvítali, že se mohou s nimi v nočních hodinách pobavit. Dále si 
myslím, že obdobně to mohlo být i s tou kontrolou z hygienické stani-
ce. Při přípravě a výdeji několika set porcí jídel v tropických teplotách 
je asi potřeba dodržovat všechny tyto předpisy a neskrývat se jen za to, 
že kontrola byla zase na udání občanů.  
V závěru mi dovolte vážení spoluobčané ještě jednu poznámku. Osob-
ně si myslím, že 80% Polančanů ani neví a ani netuší, kolik akcí se  
v areálu Dělnického domu každý týden koná a s jakou zátěží se musí 
tito naši občané smířit. Proto si myslím, že pokud bude platná a závaz-
ná protihluková vyhláška včetně povolených výjimek, měla by platit  
v této lokalitě pro všechny uživatele a to bez dalších domnělých výjimek.     

Stanislav Výtisk 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ  
RODÁKŮ A  STAROUSEDLÍKŮ

Dne 11. října 2019 zveme všechny rodáky a starousedlíky 
Janové a Přemyšova na vzpomínkové setkání. 

Předpokládáme, že účastníci si se sebou vezmou 
dobrou náladu a chuť se bavit.

Setkání se uskuteční ve Společenském domě na Janové v 16:30 hodin.

Malé občerstvení zajištěno
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T. J.  S O K O L   P O L A N K A   z v e : 

 

K  I  N  O  R E T R O S T A R 
P O L A N K A 

Předprodej vstupenek od 7.10. 2019 v domě květin ATLAS 

7.11. 2019 VSTUPNÉ 100 Kč 19.00 hod
www.divadlodevitka.cz 

 divadlodevitka 
 www.sokol-polanka.cz 

 TJ Sokol Polanka 
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OSLAVA  
SVOBODY
galavečer k 30. výročí Listopadu ´89

Michal PROKOP | Michal PavLíček 
Monika Načeva | Honza křížek | vladimír Merta 

Markéta koNvičková | vlasta třešňák

aneta LaNgerová 
Dan Bárta | tomáš kLUS

Multifunkční 
aula goNg

ostrava 
6. listopadu 2019

Multifunkční 
aula goNg

ostrava 
6. listopadu 2019

Multifunkční Multifunkční Multifunkční Multifunkční Multifunkční 
aula goNgaula goNgaula goNgaula goNgaula goNg

ostrava ostrava ostrava ostrava ostrava 
6. listopadu 20196. listopadu 20196. listopadu 20196. listopadu 20196. listopadu 2019

Multifunkční 
aula goNg

ostrava 
6. listopadu 2019

akce Se USkUtečňUje 
za fiNaNčNí PoDPory 

MiNiSterStva kULtUry čr
PřeDProDej Na:

www.ceNtrUM-PaNt.cz



KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA ŘÍJEN 2019
Úterý 01.10.
Mrňouskové 2: 
Daleko od domova  
mládeži přístupno
S příchodem prvních sněhových vloček do 
údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat 
zásoby na zimu. Jenže během této rutinní 
operace dojde ke katastrofě. Malá beruš-
ka nešťastnou náhodou zapadne do balí-
ku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se 
v novém, nádherném prostředí, které ale 
skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak 
existuje pouze jedna cesta: dát dohromady 
starou partu!
Začátek v 18 hodin    
(délka 92min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 08.10.
Úhoři mají nabito   
nevhodné mládeži do 12 let
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality 
všedních dnů, se kterým nejde přestat. 
Úhoři mají nabito je černá komedie o par-
tě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar 
rychlého nasazení) stala únikem z jejich 
nudných životů. Zasahují u domnělých zlo-
činců, evakuují kulturáky a do svých her za-
tahují nic netušící okolí. Žene je touha po 
adrenalinu a falešná představa, že jsou jako 
Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát 
a chudým dávat. Všechno jde hladce až 
do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou 
chvíli na nesprávném místě. Kam až může 
vést lidská hloupost ve spojení s nešťast-
nou shodou okolností?!
Začátek v 17 a 19 hodin                           
(délka 101min., vstupné 40,- a 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 

Úterý 15.10.
Diego Maradona   
mládeži přístupno
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který 
miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky ob-
rovskému talentu plní sny sobě, svým blíz-
kým i stovkám milionů fanoušků po celém 
světě. V Neapoli, kde by i ďábel potřeboval 
bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fana-
tický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego 
skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod 
masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké 
večírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky 
s mafií. 
Začátek v 19 hodin                            
(délka 130 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 22.10.
Pokémon: Detektiv Pikachu  
mládeži přístupno
Historicky první hraný film o Pokémonech. 
Pikachu se představí v roli detektiva Pi-
kachu, Pokémona, kterému není rovno. 
Příběh začíná záhadným zmizením špič-
kového detektiva Harryho Goodmana, 
které přiměje jeho jedenadvacetiletého 
syna Tima, aby začal pátral po tom, co se 
jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asis-
tuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu 
– okouzlující a vtipnými poznámkami srší-
cí superslídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že 
jsou výjimečným způsobem předurčeni k 
vzájemné spolupráci, spojí síly a vrhnou se 
vstříc vzrušujícímu dobrodružství, aby celé 
té spletité záhadě přišli na kloub
Začátek v18 hodin                       
(délka 104min., vstupné 70,- Kč)

Středa 23.10.
Jiří Kráčalík 
pořad Kavkaz-Bezengi
Začátek 18 hodin    
(vstupné 70,- Kč)

Čt a Pá 24. a25.10
Mezinárodní festival 
Outdoorového filmu
Začátek 18 a 20 hodin                           
(vstupné 70,- Kč/ filmový blok)

Úterý 29.10.
LOVEní     
nevhodné mládeži do 12 let
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester 
Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký 
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich 
řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má 
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným 
receptem, co je potřeba dělat. Ona sama 
střídá kluky jako ponožky a proto hned za-
loží Elišce profil na osvědčené seznamce. Té 
to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je 
single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce 
vzít život pevněji do svých rukou. 
Začátek v 19 hodin                       
(délka 106 min., vstupné 80,- Kč)

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
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NAŠE AKREDITOVANÁ 
HYDROANALYTICKÁ 
LABORATOŘ VÁM 
NABÍZÍ ROZBORY VOD:
   z domovních studní 
   z domácích čistíren 
   odpadních vod
   z ordinací zubních lékařů
   pro účely kolaudace včetně 
   odběru vzorků

info@ovak.cz  •  www.ovak.cz

KONTAKT:
 PO–PÁ od 7.30 do 15 hod.
      597 475 844  nebo      597 475 842
 osobně: 
 Ostravské vodárny a kanalizace a. s., 
 Oderská 44/1103, 702 00 Ostrava-Přívoz

○
○
○

KOMINICTVÍ  RADOVAN
Radovan Polakovič   IČO: 74447971

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

Nabízím Vám:
� Pravidelnou kontrolu spalinových cest
� Čištění komínů a kouřovodů
� Vložkování komínů
� Opravy komínů a veškeré další kominické práce

NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

Obklady a dlažby z keramiky i kamene

Plovoucí podlahy a lina

Imitace kamenných 

Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné

Rekonstrukce interiérů a exteriérů

Zámkové a velkoformátové dlažby Kamínkové koberce

Fasády, ploty a jiné

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

Konzultace a příjem 
objednávek na hřbitově každé 

úterý 7.30 - 8.00 hodin. Konzultace
mimo úterý můžete domluvit na

tel. 604 591 771

NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍNABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

Tel. 739 631 259

Pomníky a jejich opravy    
Sekání a opravy nápisů    
Náhrobní doplňky

www.kamenstav.cz    kamenstav@seznam.cz
Bravantice 78        (350 m od Motobaru Bravantice)

Tel. 739 631 259

úterý 7.30 - 8.00 hodin. Konzultace

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

objednávek na hřbitově každé 
úterý 7.30 - 8.00 hodin. Konzultace

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

objednávek na hřbitově každé 
úterý 7.30 - 8.00 hodin. Konzultace

obkladů

kuchyně vč. spotřebičů




