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Městský obvod má v současné době ve své správě přes 12 km 
chodníků. Mezi nejdůležitější lze označit chodníky podél frek-
ventovaných páteřních komunikací jako je silnice 1. května  
a Ostravská. Neméně důležitý chodník máme na ulici  
H. Salichové, který umožňuje bezpečný přístup dětí ke škole 
a rovněž nový chodník na ul. Hraničky, kde se nachází spor-
tovní areál u Dělnického domu. Neustále narůstající dopravní 
zátěž veškerých komunikací však vyžaduje se znovu vracet  
k již vybudovaným úsekům, a ty s ohledem na nové skutečnos-
ti opětovně posoudit a vyhodnotit jejich účelnost a bezpečnost.  
Z těchto důvodů jsou i nadále městským obvodem projektovány 
další úseky a jejich stavební úpravy. Jedním takovým problémo-
vým místem je stávající přechod pro chodce v zatáčce na silnici 
1. května před budovou bývalého úřadu.  Již v průběhu loňského 
roku bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a po pro-

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ BUDE POKRAČOVAT
jednání se všemi správními orgány bylo navrženo nové výrazně 
bezpečnější řešení.
Nově je zde tedy plánována výstavba chodníku po pravé stra-
ně ve směru od Klimkovic, a to v úseku od mostu přes potok  
Polančice k parkovišti před mateřskou školou. Přechod pro 
chodce bude přesunut z prostoru nebezpečné zatáčky blíže ke 
křižovatce s ul. Janovskou. Po realizaci tak bude umožněn pří-
stup pěším ke školce po jedné straně komunikace, a nové umís-
tění přechodu zajistí bezpečnější přecházení komunikace na pře-
hlednějším místě, kde i vozidla s ohledem na blízkost křižovatky 
mají podstatně nižší rychlost. Projekční náklady stavby činí 820 
tis. Kč, realizace je plánovaná v první polovině letošního roku  
a bude financována z rozpočtu městského obvodu.

(RM)
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Rada městského obvodu v období od ledna 2019 do 10. března 2019  
zasedala pětkrát. Projednávala zejména žádosti majetkoprávního cha-
rakteru, což jsou zejména žádosti o uzavření smluv o zřízení služeb-
nosti k pozemkům svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou, 
žádosti o připojení pozemků, žádosti o prodej či pronájem pozemků.
Mimo jiné rada městského obvodu rozhodla o rozdělení neinvestičních 
účelových finančních prostředků spolkům a organizacím, které provo-
zují svou činnost na území městského obvodu Polanka nad Odrou ve 
výši 255 000 Kč.
Na svém 8. jednání rada městského obvodu zřídila školskou radu při 
základní škole a vydala volební řád pro volbu členů školské rady. Škol-
ská rada bude 6-ti členná a za zřizovatele byli členy jmenováni starosta 
pan Pavel Bochnia a radní Ing. Vít Suder.
Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo ke svému 3. jednání dne 
27.2.2019 v zasedací místnosti úřadu městského obvodu. Na tomto jed-
nání byly projednávány majetkoprávní věci, jako např. „Záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 3316 v k.ú. Polanka nad Odrou“, „Převod most-
ní konstrukce na pozemcích parc. č. 3132/5, 3132/6, 3133/7, 3136/1, 
3136/8, 3141/1, 3143/1, 3143/5 a 3147/2 v k.ú. Polanka nad Odrou 
do majetku SMO“. Městský obvod Polanka nad Odrou nezajišťuje dle 
statutu města Ostravy správu mostních konstrukcí. Správu mostních 

konstrukcí zajišťují Ostravské komunikace a.s. Na základě toho jsou 
tedy mostní objekty převedeny do majetku statutárního města Ostravy, 
které je pak převede do správy Ostravským komunikacím. Mimo jiné 
byla také projednávána, žádost města Klimkovic o bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 3081/4, 3345, 3424 a 3425 v k.ú. Klimkovice.
Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v souladu se schválený-
mi platnými zásadami poskytnout finanční dotace pro rok 2019 spor-
tovním organizacím Polanky nad Odrou v celkové výši 450 000 Kč  
a o poskytnutí dotace spolku Retrostar ve výši 75 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně v polovině dubna bude vyhlášena 
3. výzva Kotlíkových dotací, kdy si občané budou moci vyměnit sta-
rý kotel za nový, rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu vyčlenit 
z rozpočtu částku ve výši 500 000 Kč na podporu žádostí pro výměnu 
kotlů s tím, že na jednu žádost bude městským obvodem poskytnut 
finanční dar ve výši 10 000 Kč fyzické osobě, která podá žádost o vý-
měnu kotle v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací. 

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.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU

KOTLÍKOVÉ DOTACE ZŘEJMĚ NAPOSLED
Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Mo-
ravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, 
bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí  
o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.
Využijte kotlíkovou dotaci!!!
máte poslední možnost výhodně provést výměnu stávajícího kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 
5 dle ČSN EN 303-5 za: 
1) kotel na biomasu – automatický nebo s ručním přikládáním (míra 
kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč)
2) plynový kondenzační kotel (míra kotlíkové podpory je 75%, tj.  
až 95 000 Kč).
3) tepelné čerpadlo (míra kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč).
navýšenou o tyto bonusy:
• příspěvek od krajského úřadu ve výši 7 500 Kč
• příspěvek státu ve výši 7 500 Kč
• příspěvek obce (město Ostrava) ve výši 10 000 Kč
• dar od městského obvodu Polanka nad Odrou ve výši 10 000 Kč.
Celková výše bonusů tedy činí 35 000 Kč. 

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost zápůjčky až do výše  
200 000 Kč na pořízení nového zdroje vytápění svého rodinného domu. 
Zápůjčka bude poskytnuta Magistrátem města Ostravy. Bude bez-
úročná po celou dobu splácení a max. měsíční splátka činí 2 000 Kč.  
Doba splácení bude až 10 let s tím, že jí můžete předčasně (tj. kdykoliv 
a bez sankce) splatit. 

Bližší informace získáte na:
• https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/178 
• tel. čísle 595 622 355
• e-mail: kotliky@msk.cz 
• nebo při osobní návštěvě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, kotlíková kancelář A106
• seznam kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových dotací: 
https://svt.sfzp.cz/

Mějte na paměti, že od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů  
1. a 2. emisní třídy zcela zakázán!  
 B.Š.



STATISTIKA – POČET OBYVATEL V ČÍSLECH
POČET OBYVATEL  NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

OSTRAVY  KE DNI 01.01.2019
POČET OBYVATEL V OBCÍCH SPRÁVNÍHO OBVODU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY KE DNI 01.01.2019

 

    
  občané občané celkem   celkem 

 OBCE mladší od   cizinci   
  15 let 15 let občanů   obyvatel 

 Čavisov 70 433 503 1 504 

 Dolní Lhota 208 1280 1488 7 1 495 

 Horní Lhota 121 736 857 3 860 

 Klimkovice 655 3809 4464 37 4 501 

 Olbramice 112 599 711 7 718 
 Stará Ves nad 
Ondřejnicí 430 2367 2797 16 2 813 

 Šenov 956 5453 6409 35 6 444 

 Václavovice 334 1663 1997 12 2 009 

 Velká Polom 392 1662 2054 16 2 070 

 Vratimov  1 104 6204 7308 56 7 364 

 Vřesina 435 2496 2931 46 2 977 

 Zbyslavice 115 521 636 5 641 

 Celkem 4 932 27 223 32 155 241 32 396 
 

 
Jak můžeme z přiložené tabulky vyčíst, obvodem s nejvyšším počtem 
obyvatel je Ostrava – Jih. Naopak nejnižší počet obyvatel připadá na 
městský obvod – Nová Ves. Polanka nad Odrou má k 1. 1. 2019 již 
5069 obyvatel.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Polanka nad Odrou poprvé v tomto roce v sobotu 16. února 
2019 přivítala nové občánky. Pozvání pana starosty Pavla Boch-
nii přijali rodiče 14 dětí. O kulturní program se postaraly děti  
z mateřské školy a žáci ze základní umělecké školy.
Děkujeme všem, kteří se na slavnostním obřadu podíleli a rodičům  
a dětem ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, štěstí a lás-
ku.

Ing. Jana Fraisová

Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněným 
pod č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu  
a dny konání voleb byly stanoveny na 24. a 25. května 2019.
Právní předpisy
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu 
voličů je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Polanka nad 
Odrou na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (22. května 
2019), a to osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava-Polanka nad 
Odrou. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, 
Ostrava-Polanka nad Odrou, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb  
(17. května 2019); toto podání musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Po-
lanka nad Odrou  voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb  
(9. května 2019) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže  
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakém-
koliv volebním okrsku na území České republiky.
UPOZORŇUJEME VOLIČE NA ZMĚNU SÍDLA VOLEBNÍCH 
OKRSKŮ !!!
okrsek 14001 KINO  -  bude přestěhován do budovy Úřadu městského 
obvodu Polanka nad Odrou, 1. května 330/160
okrsek 14003 ÚMOb, který sídlil v budově ÚMOb na adrese 1. května 
1/2A bude rovněž v budově Úřadu na adrese 1. května 330/160
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Na podzim roku 2018 byla realizována výsadba zeleně kolem dálnice. 
Jedná se o druhou etapu z projektu městského obvodu s názvem Izolač-
ní zeleň – Polanka nad Odrou. První etapa byla realizovaná již na jaře 
loňského roku. Záměrem celého projektu je vytvoření zeleného korido-
ru kolem dálnice, která protíná katastr území Polanky nad Odrou.
V rámci projektu byly vysazeny jak listnaté, tak i jehličnaté stromy, 
které budou nosnou kostrou celého porostu i v zimním období. V rámci 
izolačních výsadeb byly použity pouze původní druhy tak, aby nebyla 
narušena funkce volné krajiny a výsadby nepřispěly k šíření invaziv-
ních druhů dřevin. Výsadby kombinují patro stromů s patrem vysokých 
keřů kolem 3-4 metrů a doplněné o okraje z nízkých dřevin. Izolační 
zeleň bude sloužit jako optická a hluková bariéra mezi dálnicí D1 a zá-
stavbou.Výsadba bude zastávat však i další aspekty jako je ochlazová-
ní prostředí a ulpívání nadměrné prašnosti zejména v teplých suchých 
měsících. Zařazením borovice lesní je zajištěno vytvoření bariéry  
i v zimních měsících. Výsadby nemalým dílem přispějí také k zlep-
šení podmínek pro život zvěře v otevřené krajině. V rámci realizace 
obou etap byla vysázena zeleň po obou stranách dálnice a to v úseku 
od ul. Ostravská po ul. Příměstskou. Celkem bylo vysazeno 375 stromů  
a 1190 keřů.  Městský obvod má v rámci smluvních podmínek zajiště-
nou následnou údržbu po dobu pěti let tak, aby došlo k řádnému zapěs-
tování a naplnění hlavních cílů projektu. Celkové náklady na realizaci 
obou části projektu činily cca 2.800 tis. Kč, následná údržba po dobu 
pěti let bude stát 600 tis. Kč.
V rámci údržby a rozvoje veřejné zeleně byly v roce 2018 realizovány 
také další menší projekty. Byla upravena zeleň v centru obce v oko-
lí prodejny Hruška. Opravené zpevněné plochy jsou nově lemovány 
živými stálezelenými dřevinami a nad nimi se snad brzy rozprostřou 
rozkvetlé koruny vysazených okrasných jabloní. Ke konci jara byla 
také upravena zeleň v okolí rekonstruované Obecní kaple. Na místím 
hřbitově byl obnoven poslední přestárlý přerostlý živý plot mezi hroby 
v levé části. Spolu s dokončenou přestavbou staré školy byla také upra-
vena zeleň přiléhající k tomuto objektu a k památce stoletého výročí 

založení republiky byly v parku u kostela vysazeny tři lípy.
V současné době se připravuje k realizaci další část projektu výsadby 
kolem dálnice, jedná se o úsek od ul. Ostravská po hranici katastru 
Polanky nad Odrou. Na pokrytí nákladů realizace (1,7 mil.) se podařilo 
zajistit spolufinancování z Fondu životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy ve výši 70 %. 
Snad snaha městského obvodu o doplnění zeleně na veřejné plochy  
v dostatečné míře eliminuje úbytek vzrostlých stromů ze soukromých 
zahrad, vytlačených sekačkami trávy a nepřípustností faktu, že ze stro-
mu padá listí.

(RM)

POPLATEK ZA PSA
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2019. Poplatek za jednoho 
psa činí 120,- Kč a za každého dalšího psa přihlášeného na stejného 
majitele je 180,- Kč. Pokud máte více pejsků a každý je psaný na ji-
ného majitele, je poplatek za každého psa 120,- Kč.  Poplatek za psa  
v bytovém domě činí 1000,- Kč.
Úhradu poplatku lze uskuteč-
nit v pokladně našeho úřadu v 
Polance nad Odrou každé pon-
dělí a středu: 7.30 – 11.15 hod  
a 12.15 – 17.00 hod. Případně je mož-
né uhradit poplatek bezhotovostně na 
účet číslo: 1649327379/0800, varia-
bilní symbol 1341, za který dopíšete 
č. popisné Vašeho domu a do po-
známky uveďte jméno majitele psa.

Ing. Jana Fraisová

Každým rokem městský obvod rozděluje na základě vyhlášených a zveřejněných podmínek dotace pro organizace a spolky působící v Polance nad 
Odrou. Podpora pro sportovní organizace je směřována na výchovu a činnost mládeže do 18 let. Kritéria pro rozdělení celkové částky pro jednotli-
vé spolky jsou 60% váha mládeže (počet členů do 18 let) a 40% náklady z hlavní činnosti doložené učetní závěrkou předešlého roku. Ostatní dotace 
se vyhodnocují samostatně na základě rozsahu činnosti a konkrétních požadavků jednotlivých organizací. Celkově se rozdělilo 705 000,- Kč. Dále 
jsou kultura, sport a společenské aktivity podporovány v rámci rozpočtu a organizace akcí Školské, kulturní a sportovní komise.

DOTACE PRO ROK 2019 ROZDĚLENY

VÝSADBA ZELENĚ

 Název organizace/spolku Poskytnutá dotace
 Retrostar, z.s. Kino 70 000 Kč
 Retrostar, z.s. Dechovka 5 000 Kč
 Polanští písničkáři, z.s. 5 000 Kč
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polanka - Kolektiv mladých hasičů 10 000 Kč
 Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z.s. 15 000 Kč
 Klub rodičů a přátel ZŠ H. Salichové Ostrava - Polanka, z.s. 8 000 Kč
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Polanka nad Odrou 5 000 Kč
 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Ostrava - Polanka 25 000 Kč
 Orel jednota Ostrava - Polanka 2 000 Kč
 Dělnická tělocvičná jednota Polanka nad Odrou, z.s. 5 000 Kč
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 15 000 Kč
 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 10 000 Kč
 Dětská rehabilitace 5 000 Kč
 Péče srdcem, z.ú. 5 000 Kč
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polanka  25 000 Kč
 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 15 000 Kč
  225 000 Kč

 Sportovní organizace Poskytnutá dotace
 SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. 154 117 Kč
 Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou 97 931 Kč
 Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s. 137 980 Kč
 VK Polanka nad Odrou, z.s. 59 972 Kč
 SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. - Polanka Cup 2019 30 000 Kč
  480 000 Kč

starosta
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TÉMA - ŽELEZNIČNÍ NADJEZD II  
V minulém čísle Polanského zpravodaje jsem informoval o záměru 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) o výstavbě nového mimo-
úrovňového křížení železniční trati a silnice 1. května na Dolní Po-
lance. Dnes uvedu několik konkrétních údajů k navrhovanému řešeni 
nadjezdu. Silniční propojení mezi Polankou a Starou Bělou se přemístí 
do prostoru mezi stávající „uhelné sklady“ a „štěrkopísek“. V tomto 
místě vznikne nová silnice vedoucí směrem na Bělou. Napojení na stá-
vající ulici Svinovskou bude řešeno jako okružní křižovatka se třemi 
rameny. Nová komunikace začne bezprostředně od kruhového objezdu 
stoupat a po 50 metrech vyústí na nový most. Most (mostní estakáda) 
pak překlene území průmyslového areálu, železniční trať a část území 
za tratí. Po 300 metrech mostní konstrukce naváže na násep, po kterém 
bude vozovka klesat až téměř na úroveň stávajícího terénu. V místě 
dnešní odbočky ke splavu Odry (panelová cesta) se vozovka napojí na 
stávající silnici 1. května cca 100 metrů před oderským mostem. Na 
první pohled se může zdát řešení až megalomanské a s tím i finančně 
náročné, ale jen do chvíle, kdy probereme, zda jsou jiné možnosti a jaké 
jsou požadavky zúčastněných. 
Technicky je možné mimoúrovňové křížení provést jako most nebo 
podjezd. V místě, kde jsou časté záplavy je podjezd neřešitelný, zůstává 
tedy most. Místo, kde je vůbec možné mimoúrovňové křížení provést, 
je už dávno vytipováno (v 80-tých létech minulého století) a území pro 
trasu zaneseno do územního plánu. Území je stále pro daný účel bloko-
váno. Zde se znovu přesvědčujeme, jak je důležité držet základní cíle 
územního plánu a odolávat častým tlakům na jeho tendenční změny. 
Bez jasného dlouhodobého záměru dopravní stavby v územním plánu 
by se časový úsek pro její přípravu prodloužil i o několik let. Dalším 

důležitým krokem je dohoda o získání potřebných pozemků. Investor 
prostřednictvím projekční kanceláře vede s majiteli potřebných pozem-
ků jednání s cílem dohody. Dále musí projektant reagovat na podmínky 
mnoha institucí a jednotlivců, kteří mohou dát své připomínky před 
vydáním územního rozhodnutí. Především délka mostní estakády je 
způsobena řadou podmínek, které musí projekt splňovat. Samotný in-
vestor SŽDC potřebuje pod mostem vytvořit rezervu pro vybudování 
další koleje, jejíž výstavba se plánuje s cílem ulehčit přeplněné trati na 
území Ostravy. Další rezerva pod mostem vznikne na polanecké straně 
pro budoucí výstavbu zcela nové paralelní trati pro rychlovlaky, která 
bude napojena na celoevropskou železniční síť. I na bělské straně musí 
být mostní estakáda ještě dostatečně dlouhá, aby v případě možných 
povodní zajišťovala bezpečný průtok rozvodněné Odry a nezhoršilo se 
ohrožení nedalekých nemovitostí.
Cílem polanské samosprávy, jako jednoho z účastníků při projednává-
ní projektové dokumentace je zajistit, aby vybudovaný nadjezd přinesl 
pro naše občany minimum nebo žádná negativa a maximum pozitiv. 
Zatím jsme „pohlídali“ způsob napojení nové trasy řešením okružní 
křižovatky, která nejlépe zabezpečuje plynulost provozu ze všech smě-
rů. Dále se chceme zaměřit na protihluková opatření a řešení autobu-
sových zastávek, které slouží pro naše občany a jsou stavbou dotčené. 
Důležité je pro nás i řešení podchodu pro chodce a cyklisty, který bude 
vybudován v místě stávajícího přejezdu.
V neposlední řadě se naše samospráva stává v některých případech  
i mediátorem jednání. Není žádnou výjimkou, že bez aktivního za-
pojení samosprávy na všech úrovních (městský obvod, město, kraj)  
se i sebelepší infrastrukturní projekt stává nerealizovatelným.      

Ing. Jiří Malík

 

KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA 

ÚSEK PŘEMOSTĚNÍ 

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD BUDE ZRUŠEN NAHRAZEN 
PODCHODEM PRO PĚŠÍ A CYKLISTY 



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 6

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD JARO 2019
Ve dnech 25. - 26. března 2019  budou na území Měob Polanka nad 
Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Odvezeny 
budou následující den 27. března. Do kontejnerů bude možno ukládat 
veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, ko-
berce, lustry, nábytek, starý papír apod. Současně žádáme, aby nedo-
cházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího 
množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.
Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebez-
pečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské 
činnosti. Tento a další odpad, vyjma 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 - parkoviště u Dělnického domu                            
4. ul. Malostranská - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad      
5. ul. Janovská - parkoviště u podjezdu                                        
6. ul. H. Salichové - parkoviště u sportovní haly
7. ul. Nábřežní - křižovatka s ul. 1. května                                  
8. ul. U Chatek - plocha bývalé prodejny SD Budoucnost           
9. ul. K Lípě - křižovatka s ul. Jiřího Krále            
10. ul. Příměstská - asfaltová plocha u podjezdu dálnice 

(RM)

MĚNÍ SE OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ
V dubnu bude ve sběrných dvorech společnosti OZO Ostrava jako každoročně odstartován letní provoz. To se netýká sběrného dvora v Polance 
nad Odrou, který je otevřen celoročně beze změn, a to ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Na rozdíl od předchozích let se však změní letní provozní doba sběrných dvorů v Mariánských Horách, Martinově, Radvanicích a Slezské Ostravě. 
Zatímco dříve byly tyto sběrné dvory v pracovní dny přes léto otevřeny od 10 do 20 hodin, nově to bude od 9 do 19 hodin. Sobotní provoz zůstává 
stejný – od 8 do 14 hodin. 
Podobným způsobem se zavírací doba v létě posune i ve sběrných dvorech v Krásném Poli, Proskovicích a Staré Bělé. Ve středy a v pátky budou 
v provozu od 14 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. 
Čtyři největší sběrné dvory v Kunčicích, Přívoze, Porubě a Zábřehu budou od dubna do konce října otevřeny každodenně od 8 do 20 hodin,  
a to včetně víkendů. 
Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z uvedených 12 sběrných dvorů (i v jiném městském obvodu, než sami bydlí). Sběrné dvory v Ostravě 
však nejsou určeny pro odpad od firem ani pro mimoostravské domácnosti.

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
Pomoc podchlazenému muži
Dne 25. ledna vyjížděla hlídka městské policie do Ostravy-Polanky nad 
Odrou, kde se nacházel dezorientovaný a podchlazený starší muž, který 
byl oblečen pouze v pyžamu a volal o pomoc. Strážníci na místo přivo-
lali zdravotníky, kteří si muže převzali k dalšímu ošetření.

Změny v evidenci jízdních kol – pouze na IBC MSK!!!
Došlo ke změně! Nově lze provádět změny v evidenci jízdních kol  
a kompenzačních pomůcek pouze na pracovišti IBC MSK na ul. Ne-
mocniční 11/3328 v Ostravě-Moravské Ostravě a Přívozu. Služba bude 
i nadále poskytována nonstop (sedm dní v týdnu, 24 hodin denně) pro 
spokojenost všech občanů, kteří mají jízdní kolo označené forenzní 
syntetickou DNA. Na místě lze:
- odhlásit prostředek z evidence,
- nahlásit změnu majitele nebo komponenty na jízdním kole,
- oznámit krádež či ztrátu jízdního kola pro potřeby registru u městské 
policie (nikoliv pro potřeby úkonů u Policie ČR).

Termíny nového značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek bu-
dou zveřejněny v průběhu roku 2019.
Bližší informace získáte na tel. čísle 720 735 125

Ocenění za dlouhodobou práci
Městská policie Ostrava ocenila Mgr. Jiřího Prolla za dlouholetou práci 
s mládeží a dosažené výsledky v Judo clubu při Městské policii Ostra-
va, z.s., jehož vznik a působnost je od 1. ledna 1994 doposud. Osobně 
mu poděkoval ředitel Městské policie Ostrava, Mgr. Zdeněk Harazim. 
Pan Proll dlouhodobě spolu se svými kolegy v Judo clubu zajišťuje  
a vytváří podmínky k provozování sportovní a závodní činnosti sportu 
„Judo“. 
Mgr. Jiří Proll, 6. Dan Judo, 4. Dan Ju-jitsu, je bývalý reprezentant 
ČSSR, mistr SSR, ČSR, ČSSR, Rakouska, Holandska. Současný člen 
KK MSKS Juda Ostrava, rozhodčí, zkušební komisař, lektor Juda a Ju-
-jitsu (sebeobrana), hlavní trenér a předseda Judo clubu při Městské 
policii Ostrava, z.s.

JEDNODUŠŠÍ JE NECHAT PNEUMATIKY V PNEUSERVISU
Šetřete svůj čas a námahu, nepřidělávejte si starosti. Nechávejte ojeté pneumatiky přímo v pneuservisu. Tímto pravidlem se sice řídí většina řidičů, 
ale někteří z nich mění pneumatiky svépomocí a ty ojeté pak odvážejí do sběrných dvorů. 
Přitom v České republice už dlouho funguje bezplatný zpětný odběr pneumatik. Jinak řečeno, za likvidaci pneumatik platí kupující už v rámci 
jejich pořizovací ceny, takže si s nimi nemusí po ojetí dělat starosti. Přirozeným místem sběru pneumatik je místo jejich prodeje, tedy pneuservis 
nebo autoservis, kde je pak majitel může nechat bezplatně. Jen v Ostravě je přes 50 takových odběrných míst. Systém zpětného odběru pneumatik 
zajišťuje v České republice od roku 2016 kolektivní systém Eltma. Pneumatiky jsou sváženy ke zpracovatelům a podrcený materiál je následně 
využíván například na sportovištích nebo při výrobě tlumicích podložek, případně se z pneumatik vyrábějí alternativní paliva. 
Sběrné dvory v Ostravě nejsou místy zpětného odběru pneumatik, a tak bylo rozhodnuto, že město už nebude na odběr pneumatik doplácet.  
Od července se proto připravuje zpoplatnění příjmu pneumatik ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Vážení rodiče, milí spoluobčané, chtěl bych Vás infor-
movat o změnách v polanském školství.
Usnesením Zastupitelstva SMO – MOb Polanka nad 
Odrou ze dne 26.4.2018 (č.308/22) bylo rozhodnuto 
o sloučení Základní školy Heleny Salichové Ostrava 
- Polanka nad Odrou, příspěvková organizace a Mateř-
ské školy, Malostranská 124, příspěvková organizace. 
O názvu nové nástupnické organizace bylo rozhodnuto 
po konzultaci se zástupci vedení obou původních orga-
nizací zastupitelstvem dne 26.9.2018, tj. Základní ško-
la a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková 
organizace. Následně byla učiněna celá řada náročných administrativ-
ních kroků, aby se naplnila litera zákona. Registrace ve školském rejst-
říku Ministerstva školství (rozhodnutí 4.1.2019), v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě (rozhodnutí 16.1.2019).
 Na základě uvedených úkonů byly provedeny i úpravy názvů bankov-
ních účtů a změny oprávněných osob v přístupu k jednotlivým účtům. 
Tyto kroky byly nezbytné, aby se mohly provádět i změny a úpravy  
v dosud platných smlouvách. U některých firem stačilo jen mailem 
nebo telefonicky oznámit změnu nebo jednoduchým dodatkem smlou-
vy upravit podle nových podmínek. Postupně upravujeme i další 
smlouvy s dodavateli jak zboží, ale i služeb. Museli jsme také převést 
osobní spisy zaměstnanců k jedné zpracovatelce mezd na KVIC Ost-
rava.  Některé firmy však důsledně požadovaly registrovanou změnu v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
Fúze obou škol v zásadě nebude mít vliv na platební podmínky strav-
ného a školkovného. Budou prováděny stejně jako dosud na příslušné 
účty, na které rodiče zadávali platby dosud. Zároveň se postupně im-
plementuje do systému stravování dětí mateřské školy program VIS, se 
kterým již několik let pracuje školní jídelna. Jelikož se do systému musí 
vše zadávat ručně, nějakou dobu potrvá, než bude  plně funkční (před-
poklad konec března). Tento systém umožní i elektronické přihlašování 
a odhlašování stravy dětí, tak jak to je ve školní jídelně
Nově byly také vytvořeny nové webové stránky, které se postupně do-

plňují, aby byly plně funkční a splňovaly očekávání 
od rodičovské veřejnosti. Součástí identifikace nové 
organizace je i nové logo viz. výše. Má představo-
vat zastřešení pod jedním vedením, radost předško-
láků a nový řád školáků. Zelená barva pak spojení  
s přírodou. Původní loga na fasádách budov zůstávají 
nezměněna jako historický artefakt. Označení všech 
tří budov cedulkami s novým názvem bylo realizo-
váno 18. 2. 2019. Mezi vánočními svátky a Silves-
trem 2018 byla zhotovená všechna potřebná razítka 
k administrativním úkonům (kulaté, hranaté s IČO, 

poštovní, logo atd.).
Podle vypracované organizační struktury byly upraveny pracovní ná-
plně a v důsledku toho i pracovní smlouvy. U všech zaměstnanců bylo 
dodatkem sjednoceno pracoviště Ostrava. Proběhlo jednání se smluvní-
mi lékaři a byly upravené smlouvy o poskytování léčebné péče (vstup-
ní, výstupní a preventivní prohlídky. Velmi důležité jednání proběhlo 
s pojišťovnou o zachování výše pojistného pro všechny děti a žáky na 
20 milionů. V měsíci únoru jsme požádali o finanční dotaci na pokrytí 
tzv. překryvu v MŠ. Jedná se o prostředky na mzdy asi pro 1,12 úvazku 
pedagoga v době, kdy je nejvíce dětí v zařízení. V průběhu února také 
proběhly lyžařské kurzy. Vedení se pravidelně schází, ale ještě něja-
kou dobu potrvá, než se vyladí všechny detaily Velmi důležitá je také 
spolupráce se ZO ČMOS pracovníků školství. Jelikož skončilo funkční 
období členů Školské rady, připravují se nové volby.
Postupně také chceme připravit pro všechny děti bez rozdílu věku 
celou řadu společných sportovních a kulturních aktivit. V termínu od 
4.3.2019 do 8.3.2019 proběhlo dotazníkové šetření o rozšíření prázdni-
nového provozu o jeden týden. Po vyhodnocení budou rodiče o rozhod-
nutí vedení ZŠ a MŠ ihned informováni.
 V článku jsem chtěl nastínit a informovat o fúzi školských zařízení 
v Polance nad Odrou. I přes velké množství a náročnost administra-
tivních úkonů si myslím, že se nám všechna úskalí podařila překonat. 

RNDr. Josef Teper, ředitel  

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE NENUDÍ
Děti z mateřské školy se na začátku tohoto roku mohly zúčastnit hned 
dvou zajímavých akcí. V sobotu 2. února 2019 v odpoledních hodinách 
se v sále Dělnického domu konal dětský maškarní ples. Pro děti i rodiče 
byl připraven  program plný her, tance, soutěží i hudby, výborné ob-
čerstvení a nechyběla ani tombola, ve které děti mohly vyhrát spoustu 
pěkných cen.

Hned po jarních prázdninách se starší děti zapojily do lyžařského vý-
cviku s „Usměvavým lyžováním“ na sjezdovce v Palkovicích. Počasí 
dětem přálo, sněhové podmínky byly ideální, a tak si malí lyžaři užili 
týden krásných zážitků na svahu. Za svou snahu a odhodlání byli všich-
ni odměněni hezkým diplomem a sladkou odměnou.

   Bc. Eva Urbánková, učitelka MŠ 
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CHOVATELÉ V ROCE 2019
Se vstupem do nového roku si obvykle všichni přejeme mnoho zdraví, 
štěstí, spokojenosti. My, členové ZO Českého svazu chovatelů v Polan-
ce, ještě navíc přidáváme přání hodně chovatelských úspěchů.
 K tomu patří i snaha o získání dalších příznivců chovatelství v Polance 
všech věkových kategorií, ale hlavně naší mládeže.
Polanka je sice městský obvod, ale pořád ještě vesnického typu. Rádi 
přivítáme v našem kruhu nové zájemce o chovatelství, kde mohou zís-
kat informace o chovech, radu jak ošetřovat zvířata proti nemocem, 
aby se nestávalo, jak dnes slyšíme „ nic nechovám, protože mi to hyne 
a už mě to nebaví“. Naším členům přispíváme na vakcinaci zvířat proti 
nemocem a mladým chovatelům také na pořízení chovného materiálu.
Jednou z našich prvořadých aktivit je organizace výstav u nás v Po-

lance a také účast zvířat našich členů na výstavách v blízkém okolí, 
celostátního i evropského významu. Dvakrát ročně pořádáme „Stolní 
hodnocení králíků“, letos to bude 6. dubna a 5. října 2019 v prosto-
rách chovatelského areálu naproti Husova sboru. Naší největší akcí  
s dlouholetou tradicí je „Krmášová výstava“ u příležitosti Svatoanen-
ské pouti, která se bude konat 27. a 28. července 2019.
Při těchto výstavách je možnost výměny chovatelských zkušeností  
a získání chovného materiálu z chovu našich i okolních chovatelů.
Obracíme se na vás rodiče a prarodiče, podpořte své ratolesti a přiveďte 
je k nám, my je rádi v našem kolektivu přivítáme a radou přispějeme. 
Scházíme se každé první úterý v měsíci v klubovně v našem areálu.

Za ZO ČSCH Polanka nad Odrou - Miloš Sýkora  

REPREZENTACE ZVÍŘAT V DÁNSKU
Rádi bychom poděkovali chovateli králíků příteli Miloši Sýkorovi  
a mladé chovatelce Tereze Sýkorové z Polanky nad Odrou, kteří úspěš-
ně reprezentovali naše město ve dnech 9. – 11. 11. 2018 na Evropské 
výstavě drobného zvířectva v dánském Herningu. 
Na svoje vystavené králíky plemene burgundský a rex dalmatinský 
strakáč černý, dosáhli vysokého bodového hodnocení. 
Děkujeme za vystavení králíků na této světově nejvýznam-
nější výstavě drobných zvířat. Evropské výstavy se zúčastni-
li chovatelé z více než dvaceti zemí. Králíci vystavení M. Sý-
korou a mladou chovatelkou T. Sýkorovou výrazně přispěli  
k dobrému jménu celé ČR v chovatelské Evropě. 

Josef Vilhelm
tajemník ÚOK chovatelů králíků

KOMENTOVANÉ VÝŠLAPY NA HALDU EMU
Jaro se pomalu blíží a průvodci z OSTRAVAINFO si pro letošní rok 
opět připravili sérii komentovaných procházek pro veřejnost. V posled-
ních letech se stalo tradicí, že průvodcovskou sezónu otevíraly oblíbené 
výšlapy na jeden z nejvyšších bodů města a jeden z jeho symbolů – 
haldu Emu. 
„Dva komentované výšlapy se již konaly v neděli 10. března. Velkou 
novinkou je fakt, že vstupenky na naše procházky se od letoška dají 
pořídit pouze v předprodeji v ostravských infocentrech nebo online na 
našem webu,“ sděluje ředitel ostravských infocenter Mgr. Jiří Šimon. 
„V minulých sezónách jsme šli cestou nezávazných rezervací. Bohužel 
se ale stávalo, že na zdánlivě plně obsazené procházky se někteří ná-
vštěvníci nedostavili a zbytečně blokovali místa těm, kteří se zúčastnit 
skutečně chtěli, a na které se v rezervacích už nedostalo. Účast pak ně-
kdy byla i poloviční. Takhle věříme, že si vstupenky zakoupí opravdu 
jen skuteční zájemci.“
Návštěvníci se během výšlapu dozvědí o spoustě zajímavostí spjatými 
se Slezskou Ostravou. Řeč tak bude například o historii hradu, krva-

vé stávce na Dolu Trojice, místním rodákovi Zdeňku Jirotkovi nebo 
o slavných či méně slavných dobách Baníku Ostrava. Výšlapy budou 
ukončeny na vrcholu haldy Emy. Trasa je dlouhá necelé 3 kilometry. 
Znovu upozorňujeme všechny zájemce, že vstupenku na výšlapy ne-
bude možné pořídit u průvodců na místě před procházkou, ale pouze  
v předprodeji online nebo v infocentrech. Vstupné činí 80 Kč pro do-
spělé a 50 Kč pro děti od 7 let, studenty, seniory a ZTP. Výšlapy mají 
omezenou kapacitu.
Program komentovaných procházek pro veřejnost 2019
10.3. Výšlap na haldu Emu
31.3. Obchodní domy
28.4. Přívoz
12.5. Ostravské hospody
26.5. Mariánské Hory
29.9. Židovská Ostrava
13.10. Vítkovice
3.11. Od Jubilejní po Jeremenko
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SKAUTI V ZIMĚ
Ani v zimních měsících skauti nespí. V únoru se uskutečnila legendární 
akce Zlatá Berta. Je to akce, na kterou jsou pozváni rodiče a celé rodiny. 
Děti na ní předvádí scénky, které si připravily se svou družinkou. Nej-
menší Tarbíci hráli pravěk, holky Veverky Romea a Julii, kluci Křováci 
řecký příběh o Ikarovi a Lamy budoucnost. Po odehrání všech scének 
a zazpívání písniček rodiče hlasovali o tom, která z družinek to zahrála 
nejlépe. Výsledky byly velmi těsné, ale na prvním místě se umístili 
Tarbíci, druzí Křováci, třetí místo vybojovaly Veverky a poslední se 
umístily Lamy. Účast byla velká a děti i rodiče si akci velmi užili.
V měsíci březnu se konal náš skautský masopust. Ještě předtím však 
byla dílnička, kde si děti mohly vyrobit škrabošku. V sobotu 2.3. pro-
běhl průvod Polankou. Dětí a rodičů opět byla spousta. Děti cestou  
plnily různé zábavné úkoly, zpívaly a bavily se. Průvod byl zakončen  
v Dělnickém domě, kde pokračovaly zábavné soutěže a pojídání růz-
ných dobrot.

Dorota Peterková - Želva

JEDNOTA OREL POLANKA SE PŘEDSTAVUJE
Naše jednota patří do velké rodiny župy Kadlčákovy Ostrava a tím  
i do celé orelské organizace s ústředním vedením v Brně. Naší náplní je 
sportovní, kulturní a duchovní vyžití členů i ostatních občanů Polanky.
V roce 2018 jsme se znovu pustili do obvyklé činnosti, podobné před-
cházejícím létům. Řídíme se plánem, schváleným na výroční členské 
schůzi, která se koná pravidelně na začátku března. Počátek roku vždy 
předznamenává společenský večírek s živou hudbou, který již více let 
pořádáme spolu s KDU-ČSL v hospůdce u „MACHŮ“.
I další akce pak probíhaly podle plánu. Nepříznivé počasí nám často 
činnost velice komplikuje, protože nemáme své vlastní prostory. Proto 
jsme se na výroční schůzi dohodli, že si pořídíme alespoň malou stře-
chu nad hlavou.  Jelikož se téměř vždy scházíme na farní zahradě Řím-
skokatolické církve, rozhodli jsme se po domluvě s duchovním správ-
cem, pořídit  PÁRTY stan a od jara do podzimu jej co nejvíce využívat. 
Stan pojme 35 až 40 osob, takže nám docela vyhovuje.  
Ve stanu se konaly akce, vyplývající z našeho plánu, jako je smažení 
vaječiny, Den matek, zakončení Pochodu Poodřím (jindy nákladné za-
končení v nějaké restauraci), sportovní odpoledne a další. Aby využi-
tí stanu bylo co největší, uskutečnilo se několik neformálních setkání  
v neděli odpoledne s volnou zábavou, kávou a nějakou sladkostí. 

Po letech jsme v roce 2018 připravili zájezd na jižní Moravu, konkrétně 
do Strážnice, se zastávkou ve Štípě u Zlína. Zájezd se vydařil a všem 
se líbil.
Též jsme se zúčastnili jako každoročně orelské poutě na svatý Hostýn, 
kdy v roce 2018 připadlo významné výročí, a to 70 let od poslední 
pouti v roce 1948 před zákazem činnosti ORLA na dlouhých čtyřicet 
let. Této památné pouti se v r. 1948 zúčastnilo na sto tisíc poutníků  
z celé Československé republiky. Samozřejmě s velkými represemi hned  
v následujících dnech. Zatýkání, soudy a vynesení rozsudků v celko-
vém úhrnu 108 roků.
Dále jezdíme každoročně hrát kuželky do jednoty OREL Lichnov  
s velkou účastí mladých i těch dříve narozených. Skupina našich členů 
i nečlenů - občanů Polanky každoročně vyráží na kolech po hranicích 
naší obce i dále po okolí a tak to bylo i v roce 2018.
Nezapomínáme ani na naše malé děti a k sv. Mikuláši jim připravujeme 
balíčky i s veselým programem. 
Z uváděných akcí, jak plánovaných i neplánovaných vyplývá, jak pes-
trou a zábavnou činnost naší jednoty v rámci obce i okolí uskutečňu-
jeme. Těšíme se na rok 2019, na činnost a průběh jednotlivých akcí. 

Rada jednoty OREL Polanka                                                     

Rodina v centru pozornosti „FAJNA RODINA“
Co potřebují ostravské rodiny pro spokojený život? Kam směřuje ro-
dičovství v dnešní době a potřebuje vůbec podporu? Na co by se měla 
Ostrava zaměřit, aby byla městem přátelským rodině, odkud lidé neod-
cházejí, ale kde naopak žijí rádi?
Ať už se na rodinu díváme z jakéhokoliv úhlu, má ve společnosti své 
nezastupitelné místo. Vytváří hodnoty (a nejenom ty ekonomické), for-
muje své okolí, vdechuje mu život a zároveň přispívá k jeho prosperitě. 
Určitě stojí za to podporovat ji v jejich snahách, aby se mohla spoko-
jeně rozvíjet a naplňovat své poslání. A právě to je úkolem rodinné 
politiky, kterou se Ostrava rozhodla aktivně realizovat. Proto vznikla 
koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy. Aby určila směr, 
kterým se celý proces naplňování prorodinných cílů a opatření bude 
ubírat.
Stěžejní aktivity rodinné politiky budou směřovat do několika oblastí 
- ať už půjde o samotnou komunikaci s rodinami, podporu mezigene-
račních vazeb a komunitního života, svobodnou volbu rodiny při sla-
ďování rodinného a pracovního života, ale také směrem k preventivním 

a volnočasovým aktivitám či samotným zdrojům pro podporu života 
rodin.
Jedním z nejdůležitějších úkolů rodinné politiky na nejbližší období 
bude komunikace. Je mnoho subjektů, které se rodinnou tematikou za-
bývají, i aktivit, které se v této oblasti na území města dějí. Některé 
informace k nám proudí automaticky, k jiným se dostáváme různými 
oklikami, možná i pozdě. Rodinná politika by v tomto procesu chtěla 
být nápomocná, mimo jiné například propojením informací užitečných 
pro rodiny, které přinesou nové webové stránky www.fajnarodina.cz.
Neméně důležitým bude také dialog s rodinami. Právě ty by se totiž 
na směřování rodinné politiky měly podílet. Svými potřebami, názory 
či nápady. Podněty k tomu, co je nutné řešit, jak lze zlepšit věci ko-
lem. Možností pro sdílení bude hned několik – třeba zmiňovaný web 
s anketou a napojením na sociální sítě, informace ve zpravodajích či 
letáčcích. Potkat se můžeme i na různých prorodinných akcích, které 
běžně navštěvujete. Tentokrát pod logem „FAJNA RODINA“. Hledej-
te. Buďte součástí!   (lp)
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TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  
Jako každý rok tak i v letošním roce od 1. do 14. ledna v celé České 
republice probíhala Tříkrálová sbírka. Letos nás v Polance přibylo jak 
v počtu skupinek, tak i o nové dobrovolné koledníky než v loňském 
roce, což nás moc těší.
Letošní rok a víkend, ve kterém jsme koledovali 5. - 6. ledna nebyl 
zrovna moc přívětivý na počasí, ale i přes tuto nepřízeň počasí jsme se 
rozhodli koledovat.  Celkově jsme vykoledovali krásných 37.425,- Kč 
je to o 3.798,- Kč více než loni. Tímto bychom rádi poděkovali všem 
dárcům z naší obce i farnosti.
Celkový výtěžek za Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra dosáhl  
v celé ostravské aglomeraci částky 2.230 753,-Kč.  Všechny příspěv-
ky získané koledováním budou použity na Mobilní hospic a ošetřova-
telskou péči, pro lidi bez domova, pro lidi v závěru života v Hospici  
sv. Lukáše, pro lidi se zdravotním omezením.

Moc bychom chtěli poděkovat vedoucím skupinek a taky úplně malým, 
větším, náctiletým a skautům, kteří obcházeli dům od domu a přinášeli 
radost a pokoj vánočních dnů. Nosy, ruce i tváře nám mrzly, korunky 
,pokud je vítr neodfoukl, promočil déšť a také mnoho nachozených ki-
lometrů bylo odměnou pro pocit radosti z dobrých skutků, které děti 
vykonaly. Horký čaj a občerstvení od některých z vás a taky v restau-
raci u Friedlů, kde chodíváme koledovat, nám přišel opravdu vhod.  
Děkujeme taky farnosti, kde proběhla rovněž sbírka před kostelem.   
Pokud máte chuť pomáhat, můžete se s námi zapojit do tříkrálového 
koledování. Rádi vás mezi sebe přijmeme, jak dospělé tak děti. Tím 
rozšíříme pokladnici dobrých skutků a pomoc lidem v nouzi.
Veškeré informace naleznete na webu www.trikralovasbirka.cz.
Pokojné a krásné dny po celý rok vám přejí

Anna a František Horsákovi

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V HUSOVĚ SBORU 
14. dubna 8:45 - Květná neděle
(Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. Lidé před něj pokládají palmové 
ratolesti.)
18. dubna 17:30 - Zelený čtvrtek 
(Umývání nohou učedníkům. Ustanovení večeře Páně.
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení.)
19. dubna 17:30 - Velký pátek 
Zpívané pašije podle Janova evangelia
Společná bohoslužba se koná v Husově sboru v Ostravě – Svinově, Bus 
č. 46, 76 - zastávka Svinov škola
(Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapření, Ježíš před Pilátem, Vý-
směch vojáků, Ukřižování, Ježíšova smrt.)
21. dubna 8:45 - Boží hod velikonoční
(Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)

Vážení čtenáři, kdo z nás by si vzpomněl, jak probíhaly loňské veliko-
noční svátky? Čas neuvěřitelně letí a člověk zapomíná. Všechny naro-
zeniny, svátky, oslavy splývají do jednoho celku, jen obtížně a s pomo-
cí pořízené fotodokumentace konkretizujeme, lovíme v paměti, jak to 
přesně proběhlo. Minulé Velikonoce jsme slavili o tři neděle dříve než 
letos. Ale to je možná jediný rozdíl. Pro mnohé se každoročně jedná 
především o období volna, s možností o prodlouženém víkendu někam 

vycestovat, synonymem svátků bývá pondělní veselí, kdy koledníci za 
akt vyšlehání dostanou zaslouženou odměnu.
     Přesto bych si dovolil upozornit na hluboký duchovní rozměr ce-
lého Svatého týdne, počínajícího Květnou nedělí a vrcholícího Božím 
hodem velikonočním. Je nesmírně užitečné uvědomit si zas a znovu 
dobrotu, lásku a chudobu Ježíše Krista, toho Ukřižovaného i Vzkří-
šeného. Říká se, že tady na Západě spíše poukazujeme na utrpení  
a ukřižování, zatímco na Východě kladou důraz na radost ze vzkříše-
ní. Západ je protkán obrazy a sochami Krista na kříži, pravoslaví je 
zase plné ikon vzkříšeného Vládce nebe i země. Při našich bohosluž-
bách ani nechceme popírat bolesti, křivdy, trápení, které se nevyhýbají 
žádnému z nás, ani umenšovat radost, štěstí, úžas, vyvěrající upřímně  
a přirozeně z našeho nitra. To vše nám přináší křesťanská víra, připomí-
nající vděčně Toho, kdo znovu spojil nebe se zemí a člověka s Bohem.  
V tomto smyslu budou křesťanské Velikonoce vždy stejné, ačkoli naše 
vnitřní nastavení, schopnost otevřít se tajemství, životní postoje budou 
pokaždé na jiné úrovni. Všem hledajícím, kteří touží hlouběji pochopit 
tuto zásadní zprávu, můžeme nabídnout účast na bohoslužbách nejen 
o tomto čase. 
Přeji Vám pěkné a požehnané Velikonoce!

                                                                 Tomáš Chytil, 
farář Církve československé husitské
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CHARITA OSTRAVA
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 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 18. 4. 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!
Homeless Cup Morava 2019
Fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2019 týmů klientů a pracov-
níků azylových domů se uskuteční v ostravském Trojhalí Karolina ve 
středu 17. 4. 2019, 9-15 h. Smyslem turnaje organizovaného Armádou 
spásy, Charitou Ostrava a Trojhalím Karolina je prostřednictvím fotba-
lu zvyšovat povědomí o problému bezdomovectví a chudoby ve spo-
lečnosti. Nejlepší hráči turnaje mohou být vybráni, aby reprezentovali 
ČR na světovém turnaji Homeless World Cup v Cardiffu. Přijďte pod-
pořit lidi bez domova - vstup pro veřejnost zdarma.

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžko-
vém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokláda-
ný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na 
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá klubové jarní výstavy.
Výstavy skalniček se konají v prostorách Střediska přírodovědců KORUNKA, Ostrava Poruba, ul.Čkalovova - 10
Předjarní výstava 12.-13.4.2019 - pátek od 9°° do 17°°, sobota od 8°° do 12°° hodin.
Hlavní výstava 26.-27.4.2019 - pátek od 9°° do 17°°, sobota od 8°° do 12°° hod.
Vstupné na výstavu je 20 Kč, je zajištěn i prodej skalniček a poradenská služba z  řad členů klubu.
Více informací na adrese www.skalnickyostrava.netstranky.cz

Srdečně Vás zve  -  Výbor klubu ADONIS z.s.
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Házenkáři zahájili jarní část sezony
Po zimní přestávce se s počátkem nového roku rozběhly nejen sportov-
ní, ale také společenské aktivity házenkářského klubu. Rádi bychom 
poděkovali všem hostům, kteří se zúčastnili našeho tradičního zakon-
čení plesové sezony Pochování basy. Celý večer proběhl v přátelském 
duchu a všichni účastníci, a to jak naši hosté, tak pořadatelé si ho na-
plno užili. Tento společenský večer je pro náš klub možností, jak se 
prezentovat také mimo sportovní prostředí a velmi si ceníme, že je o něj 
mezi našimi příznivci i občany naší obce stálý zájem.
Družstva mladších a starších žáků se v termínu 1. - 3. února zúčastnila 
mezinárodního turnaje ve slovenském městě Pezinok. Mladší žáci se 
v široké konkurenci umístili na sedmém místě. Jejich starší kolegové 
se se svými soupeři popasovali na výbornou a celý dvoudenní turnaj 
vyhráli. Gratulujeme.
Přestože soutěžní utkání dorostenců a mužů se rozběhla již v polovi-
ně února, házenkářská sezona se rozjede naplno koncem března, kdy 
mistrovská utkání zahájí rovněž žákovské kategorie. Mužská soutěž je 
velmi zajímavá a k vidění jsou kvalitní utkání. Naše družstvo se aktuál-
ně pohybuje v klidném středu tabulky a o konečném umístění bude roz-
hodovat každý zápas. Slušnými výsledky se letos prezentuje také tým 
mladšího dorostu, který se taktéž pohybuje uprostřed  tabulky 2. ligy 
mladšího dorostu. Jelikož je to pro všechny hráče jejich první ročník  
v dorostenecké kategorii, umístění je možné hodnotit pozitivně. 
Družstva mladších a starších žáků začínají své mistrovské soutěže 
později.Výkony družstva mladších žáků jsou poznamenána věkovým 
složením, kdy část hráčů patří věkově do ještě mladší kategorie, avšak 

předváděná hra má vzrůstající tendenci. Starším žákům se letos opět 
podařilo postoupit do celostátní soutěže – žákovské ligy, kterou hra-
je 25 nejlepších družstev ČR. Soutěž probíhá turnajovým systémem 
a každým tým odehraje celkem 24 utkání. V polovině soutěže je naše 
družstvo ve spodní části tabulky, avšak věříme, že umístění ještě vylep-
ší. Rovněž se rozběhla soutěž minižáků, která se hraje formou turna-
jů a její prioritou je především získání základních herních dovedností  
a radost z pohybu. 
V rámci mimosoutěžních aktivit se mládežnická družstva v období Ve-
likonoc zúčastní každoročního turnaje Prague handball cup 2019, který 
se řadí mezi největší házenkářské turnaje v Evropě. Rovněž bychom 
všem našim příznivcům připomněli, že  1. května se v areálu Dělnic-
kého domu uskuteční tradiční turnaj házenkářských generací. Jedná 
se o velmi oblíbenou, nejen sportovní akci, při které se mohou hráči 
různých generací a ročníků narození setkat na jednom hřišti. Všech-
ny vás srdečně zveme.V neposlední řadě byly zahájeny práce spojené  
s pořádáním jubilejního 25. ročníku házenkářského turnaje Polanka 
Cup, který se letos koná v termínu 7. - 9. června 2019. V rámci turnaje 
bude v sobotu odpoledne připraven program Dětského dne zakončený 
ohňostrojem. Pro děti budou připraveny soutěže o drobné ceny, kolo 
štěstí, lanová dráha, skákací hrad a další atrakce. 
Dovolujeme si pozvat všechny naše spoluobčany na naše utkání  
a připravované akce. Informace naleznete na webových stránkách  
www.hazena-polanka.cz. 

**Házenkáři**
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TJ Sokol: Březen – měsíc mláďat
V březnu si starší generace možná vzpomene na „Březen - měsíc kni-
hy“, pro jiné se tento měsíc pojí s rozpačitě vnímaným Mezinárodním 
dnem žen, pro někoho je spojen s připomínkou Dne učitelů, někdo se 
hrozí /těší na posun ze zimního na letní čas. V každém případě se jedná 
o první jarní měsíc, kdy se vyrovnává astronomická délka dne a noci  
a dosud dřímající příroda se naplno probouzí ze zimního spánku.
U nás v sokolovně jsme si letos z jara připravili překvapení pro ty nej-
menší dětičky. V pondělí 4. března se poprvé otevřely dveře naší HER-
NIČKY – nového programu pro předškolní děti s doprovodem. Každé 
pondělí se v 9 hodin ráno promění horní tělocvična na velkou hernu pl-
nou prolézaček, míčů a veselé zábavy. Při teplejším počasí bude malým 
průzkumníkům k dispozici celá sokolská louka. Hernička je otevřena 
pro širokou veřejnost, bližší informace najdete na:www.sokol-polanka.
cz nebo u sestry Pavly na: pajasimova@seznam.cz nebo prostě rovnou 
přijďte a užijte si společné dětské hemžení.
První sobota po jarní rovnodennosti patří již mnoho let PUTOVÁNÍ 
KRAJEM SNĚŽENEK, tedy romantické procházce z Polanky do Jis-
tebníka přes jarem vonící Národní přírodní rezervaci Polanská niva. 
Pokud jste ji letos nestihli, přidejte se za rok ;-)
V dubnu k nám do Polanky opět zavítají ochotníci, tentokrát DIVA-
DLO U LÍPY s autorskou hrou Pavlíny Šosté RANDĚNÍ PO TŘI-
CÍTCE. Představení, které vyprodalo i sál KD v Zábřehu, proběhne  
v Kině Retrostar ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 19.00 hodin, vstupenky budou  
v předprodeji od 1. 4. 2019 v Domě květin ATLAS.
Poslední dubnový den bude sokolská louka patřit čarodějným a kouzel-
ným hrátkám a pálení velké vatry. Pro děti budou připraveny soutěže, 
společně si vyrobíme přáníčka, která budeme pouštět po větru a v pod-
večer budeme „pálit strachy“, abychom měli do dalších dní dostatek 
energie a nadšení. Pro dospěláky bude připraveno občerstvení i hudba 
k podvečernímu reji.
Než budeme definitivně povoláni k zahrádkářským pracím, využij-
te ještě nabídky pravidelných tanečních lekcí pro dospěláky DANCE 
F!T, které jsou každý čtvrtek v 18.30 v sokolovně. Nebo se stavte do  
sokolovny na šálek čaje a povídání do SALÓNU U VIERY; ve čtvrtek  
4. dubna v 18.00 hodin bude hlavním tématem naše zdraví, a to  
s mottem: MILUJ SVŮJ ŽIVOT (na motivy knihy Louise Hay).
Tužme se!

Sestra Jana

Ž Ě

Č Ě

pro rodiče s dětmi 

Č

(děti do 6-ti let) 

Č

www.sokol-polanka.cz     
  www.facebook.com/tjsokolpolanka/ 
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA DUBEN 2019
Úterý 02.04.
Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny 
nevhodný do 12. let
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnic-
ký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Sca-
mandera mocného černokněžníka Gellerta 
Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou 
hrozbu, že uteče z vazby, a začal shroma-
žďovat své stoupence, z nichž většina vů-
bec nic netušila o jeho skutečných cílech: 
připravit vládu čistokrevných čarodějů nad 
všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze 
zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brum-
bál získá svého bývalého studenta Mloka 
Scamandera, který souhlasí s tím, že pomů-
že, aniž by si uvědomoval, jakému nebez-
pečí se tím vystavuje. 
Začátek v  19 hodin                       
(délka 134 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 09.04.
Léto s gentlemanem   
mládeži přístupno
Anna tráví se svým manželem každé léto 
v chatové oblasti pár desítek kilometrů za 
Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže 
jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, 
do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už 
dlouho spravedlivě dělí mezi karban s ka-
marády v hospodě a výrobu modelů lodí 
ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj 
prakticky neviditelná. Anna si každé léto 
zpříjemňuje několik dní pravidelným setká-
váním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, 
které za ní do malebných středních Čech 
přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hra-
du Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici ob-

jeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman, 
který je, jak všichni předpokládají, novým 
majitelem místního zámku. Zámek je sice 
spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán  
s ním má velké plány. Mezi Arturem  
a Annou přeskočí jiskra…
Začátek v 19 hodin                     
(délka 98 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 16.04.
Mise Mona Lisa   
mládeži přístupno
Animovaný dobrodružný film pro diváky 
všech věkových kategorií. Je opakem legen-
dy o yetim, protože v našem filmu mladý 
bystrý yeti Migo objevuje svět pidinožek 
= lidí (yeti s malou nohou). Veselý příběh 
o přátelství, odvaze a radosti z objevování 
nových věcí.
Začátek v 18 hodin                            
(délka 85 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 23.04.
Ten, kdo tě miloval   
mládeži přístupno
Kpt. Kalina policista, milující manžel a skvě-
lý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice 
ducha sleduje vyšetřování vlastního úmr-
tí. Dochází při něm k mnoha humorným  
a nečekaným situacím, protože ho vede 
více jeho rodina, než členové policejního 
sboru… Postupně se začínají objevovat 
drobné indicie, že všechno nemuselo být 
tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je na-
rušena, stačí pár fotek, slov a Vanda začne 
mít podezření, že jí mohl být manžel ne-
věrný. Dva kluci, maminka Vanda a babička 
rozjíždějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda 
se setkává s Kalinovou domnělou milenkou 
Irinou, která po ní chce, aby dotáhla to, co 
jí Vandy manžel kpt. Kalina slíbil a nedokon-
čil. Nastává nečekaná eskapáda událostí  
s jasným účelem dobrat se pravdy…
Začátek v 19 hodin                      
(délka 90 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 30.04.
Louskáček a čtyři říše   
mládeži přístupno 
Klára chce jediné, a to je klíč – takový, kte-
rý otevře skříňku, ve které se skrývá dar od 
její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne 
její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém 
večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten  
v mžiku zmizí do záhadného a fantastic-
kého paralelního světa. Právě tam se Klá-
ra setká s vojákem a louskáčkem Filipem, 
armádou myší a regenty, kteří spravují tři 
říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši 
sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do 
Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka, 
získat Klářin klíč a pokud to bude možné 
vrátit nestabilnímu světu harmonii.
Začátek v 18 hodin                       
(délka 100 min., vstupné 70,- Kč)

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
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Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

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

Firma VLČEK – svařovací technika,
hledá na občasnou brigádu aktivního a zručného důchodce, 

nebo invalidního důchodce na drobnou servisní činnost.

Bližší informace: 
tel.: 602 720 845 nebo e-mail: info@vlceksvt.cz


