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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji přivítal v novém roce 2019. Ze vše-
ho nejvíce si přeji, aby nám všem přinesl pevné zdraví, štěstí, rodinnou 
i pracovní spokojenost. Věřím, že se nám podaří splnit si nejen svá 
vlastní přání, ale dokážeme přispět i k vzájemnému klidnému a příjem-
nému soužití v naší obci.   
Krátce bych se ještě ohlédl za rokem minulým. Je potřeba si říci, že rok 
2018 byl z hlediska rozpočtu Polanky nad Odrou naprosto výjimečný. 
Hospodařili jsme s téměř stomilionovým rozpočtem, a přestože jsme 
proinvestovali nejvíce ve své historii, rok jsme ukončili s přebytkem 
hospodaření cca 19,5 mil. Kč! Tento výsledek je součtem více faktorů. 
Počínaje snahou vedení obce o řádné a zodpovědné hospodaření, přes 
kvalitně připravené projekty, dobře nastavenou dlouhodobou koncepci 
a schopností získat dotace z jiných zdrojů (Ostrava, stát, EU). O pro-
vedených opravách a investicích do infrastruktury jsme informovali 
mnohokrát, stejně jako o projektech k vylepšení životního prostředí.  
Za pozornost ale stojí také fakt, že k rozvoji Polanky významně při-
spívají i sami občané. Řada Polančanů využila další kolo kotlíkových 
dotací, další se postupně napojují na kanalizaci či budují čistírny  
odpadních vod. Zlepšuje se kvalita ovzduší, ubývá nám zapáchajících 
vodních toků i příkopů. Stejně tak mají samotní občané významný po-
díl na bohatém kulturním, společenském a sportovním dění. Zde moje 
poděkování patří především polanským spolkům a také školské, kultur-
ní a sportovní komisi.
Do budoucna musíme vycházet i z toho, že ne vše se podařilo.  
S narůstající dopravní zátěží přibývají komplikace v této oblasti. Zvý-
šená potřeba parkovacích míst, nebezpečná rychlost na frekvento-
vaných místech, ale často i obyčejná bezohlednost řidičů pak vedou  
k opatřením nepopulárním a komplikovaným. Nicméně pokud oprav-
du chceme zajistit bezpečnost pro naše děti i pro sebe, jiná skutečně 
účinná cesta zřejmě není. Nadále bude potřeba zajišťovat průjezdnost 

POHLEDEM STAROSTY
komunikací, realizovat další opatření ve zklidnění dopravy a dbát na 
nezbytné budování parkovacích míst (všichni vlastníci nemovitostí  
a provozoven). Stagnovaly také projekty dalších kanalizací především 
díky složitým projednáváním majetkových vztahů a našla by se i další 
témata k vylepšení stávajícího stavu.
 Záleží teď především na nás, na staronových i nově zvolených zastu-
pitelích, na našich schopnostech a ochotě pracovat. Po prosincovém 
jednání zastupitelstva se zdá, že budeme schopni vytvořit prostředí, ve 
kterém převládne snaha o racionální řešení. Zastupitelstvo na tomto 
jednání schválilo rozpočet městského obvodu ve výši cca 52 mil. Kč, 
který by měl být základním kamenem pro další rozvoj Polanky nad 
Odrou. Pamatujeme v něm nejen na základní potřeby občanů, ale i na 
budoucí projekty a schválené investice. Čekají nás tak přípravy projek-
tů budování a opravy komunikací (U Olší, část Příměstské, Maková, 
U Dubu, koncová část Anny Letenské, Malostranské atd.), stejně tak 
příprava projektu chodníku K Vydralinám či projekt parkoviště u hřbi-
tova. Ze zásadních investic pak v letošním roce proběhne rekonstruk-
ce zdravotního střediska, bude vybudován nový chodník od přechodu  
v nebezpečné zatáčce u bývalého obecního úřadu k parkovišti u mateř-
ské školy. Finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování 
jsou rovněž připraveny na dotační projekty Rekonstrukce sportovní-
ho areálu, Rekonstrukce budovy staré radnice na pečovatelské byty  
a Vybudování polních komunikací (propojení Hraničky – sběrný dvůr 
a komunikace Na Hranici). V rozpočtu se také tradičně počítá s podpo-
rou polanských spolků a sdružení. Konečná výše rozpočtu se pak může 
během roku změnit na základě získaných dotací či zapojením přebytku 
hospodaření roku 2018.
Závěrem Vám chci ještě jednou poděkovat za podporu a spolupráci  
v minulém roce. 

Pavel Bochnia
starosta
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V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o jednání samosprá-
vy ve volebním období 2018 – 2022. Tato rubrika nebude výčtem jed-
notlivých usnesení, nýbrž shrnutím toho nejdůležitějšího, co by Vás 
mohlo z projednávání zajímat.
Rada městského obvodu v období od 10.listopadu do konce roku 2018 
zasedala čtyřikrát. 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, 
žádostí o připojení pozemků, na nichž má být umístěn sjezd k místní 
komunikaci aj.
Dále se rada městského obvodu zabývala plánem účetního odpisu ma-
jetku a návrhem rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro 
rok 2019. 
Dle zákona O obcích byli radou městského obvodu jmenování členové 
komise školské, kulturní a sportovní. 
Předsedou komise zůstává, jako v předešlém volebním období, zastu-
pitel pan Martin Sýkora.
Členy komise byli jmenováni paní Tamara Foltýnová, paní Markéta 
Štverková, paní Pavla Šímová a paní Veronika Gadulová.
Na svém třetím zasedání rada městského obvodu zřídila novou redakč-

ní radu Polanského zpravodaje ve složení paní Zdeňka Svobodová, 
Mgr. Jarmila Stillerová, Ing. Jan Rädisch  a kronikář městského obvodu 
pan Stanislav Výtisk.
Zastupitelstvo městského obvodu na svém ustavujícím zastupitelstvu 
zřídilo výbor kontrolní a výbor finanční. Na tomto jednání byli zvoleni 
předsedové výborů a na 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Polanka nad Odrou byli zvoleni členové výborů.
Výbory budou pracovat ve složení:
Kontrolní výbor: Ing. Petr Tomášek – předseda, pan Čestmír Koller 
a paní Darina Slováková, Dis – členové.
Finanční výbor: paní Marie Krejčí – předsedkyně, Mgr. Jiří Šlachta   
a Ing. Iveta Hellerová – členové výboru
Hlavním projednávaným bodem 2. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Polanka nad Odrou byl návrh rozpočtu městského obvodu pro 
rok 2019, který byl zastupitelstvem městského obvodu schválen.
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.)

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou schválilo dne 19.12.2018 rozpočet na rok 2019.

SMO, Městský obvod Polanka nad Odrou SMO, Městský obvod Polanka nad Odrou

Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 v tis. Kč Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 v tis. Kč
Poplatek ze psů 110 Silnice – zimní a letní údržba 5 810
Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 Záležitosti pozemních komunikací 3 555
Správní poplatky 230 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 270
Daň z nemovitosti 3 000 Odvádění a čištění odpadních vod 45
Ostatní záležitosti základního vzdělávání 774 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5 489
Ostatní záležitosti kultury 120 Činnosti knihovnické 15
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj 30 Ostatní záležitosti kultury 608
Sportovní zař. v majetku obce 2 190 Pořízení,zachování a obnova hodnot kultur.povědomí 412
Bytové hospodářství 846 Činnosti registrovaných církví 100
Nebytové hospodářství 453 Rozhlas a televize 202
Pohřebnictví 192 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 253
Komunální služby – pronájmy pozemků a věcná břemena 371 Ostatní záležitosti kultury - APOZ 212
Požární ochrana - dobrovolná část 8 Sportovní zařízení v majetku obce 4 850
Činnost místní správy 492 Tělovýchovná činnost 480
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 Využití volného času dětí a mládeže 25
Přijaté transfery ze SR, MMO a SF 43 988 Ostatní zájmová činnost a rekreace 64
Příjmy celkem před konsolidací 52 821 Pomoc zdravotně postiženým 20
Konsolidace příjmů -260 Bytové hospodářství 6 625
Financování– změna stavu krát. prostředků 0 Nebytové hospodářství 498
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 52 561 Pohřebnictví 654

Komunální služba a územní rozvoj 761
Chráněné části přírody 1
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 175
Ostatní asistence, pečovatelská služba 2 346
Ostatní záležitosti a činnosti v oblasti soc.péče 25
Ochrana obyvatelstva 53
Požární ochrana – dobrovolná část 4 438
Zastupitelstva obcí 2 217
Činnost místní správy 8 446
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6
Pojištění funkčně nespecifikované 156
Převody vlastní fondům v rozpočtech územní  úrovně 260
Ostatní finanční operace 200
Ostatní činnosti 550
Výdaje celkem před konsolidací 52 821
Konsolidace výdajů -260
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 52 561

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou schválilo dne 19.12.2018 rozpočet na rok 2019.

Vizualizace rekonstrukce budovy staré radnice
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TÉMA – ŽELEZNIČNÍ NADJEZD
Opakující se problém neprůjezdné křižovatky silnic 1.května a Svinov-
ské na Dolní Polance si žádá nějaké řešení. Osobních automobilů, které 
projíždí mezi Polankou a Starou Bělou neubývá, se vzrůstající ekono-
mickou silou obyvatel je trend spíše opačný. I na železniční trati, ač-
koli to asi tak zřetelně nevnímáme, přibývá vlakových souprav. To má 
za následek, že jedna doprava omezuje plynulost druhé a výsledkem, 
který je pro nás nejviditelnější, jsou dlouhé fronty aut u železniční-
ho přejezdu, kde kromě časového zdržení dochází i ke zvýšení zátě-
že exhalacemi a hlukem pro místní obyvatele a někdy i k zablokování 
zmíněné křižovatky stojícími automobily. Jediným opravdu kvalitním 
řešením je mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice. Doprav-
ní studie zpracovaná už v 80-tých letech minulého století navrhovala 
vybudovat most přes trať v místě uhelných skladů, ten napojit na ul. 
Svinovskou a z bělské strany propojit před oderským mostem na stá-
vající silnici a stávající přejezd zrušit. Tento návrh se jevil představite-
lům místní samosprávy vhodný i pro současnost, a proto jsme vyvolali 
jednání s kompetentními orgány. Uskutečnilo se na začátku roku 2018  
a se zástupci kraje (kraj má v majetku silnici 1. května i Svinovskou) 

a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) bylo rozhodnuto, že za-
bývat se řešením a následnou realizací je žádoucí a obě strany přidaly  
i další důvody. Současný úrovňový přejezd na nejvytíženější trati v ČR 
(Přerov - Bohumín) patří mezi ty nejrizikovější a dopravní odlehčení 
nepřehledné křižovatky na Dolní Polance jen prospěje bezpečnosti sil-
ničního provozu. 
V současné době zpracovává projekční kancelář pro investora akce 
SŽDC projektovou dokumentaci dopravního řešení pro územní rozhod-
nutí a současně se zajišťuje financování na Ministerstvu dopravy ČR. 
Společná jednání, která probíhají pravidelně za účasti všech zaintereso-
vaných stran a mají za cíl vyřešit vzniklé problémy a dovést projekt do 
zdárného konce, probíhají na našem úřadě. Naše samospráva má letitou 
zkušenost, že i když je investorem akce na našem katastru někdo jiný, 
v tomto případě SŽDC, s aktivním přispěním místní samosprávy se cíle 
dosahuje snadněji. 
Pokud vás informace zaujala a zajímá vás i konkrétnější technické řeše-
ní projektovaného nadjezdu, najdete pokračování článku v dalším čísle 
Polanského zpravodaje.   Jiří Malík

HASIČSKÁ ZBROJNICE V NOVÉM 
V posledních dnech před vánočními svátky byla dokončena akce s ná-
zvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka 
nad Odrou“. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj pod registračním 
číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002843.
Celý projekt se začal připravovat již od podzimu 2015, v roce 2016 
byla zpracována projektová dokumentace, zajištěno vydání stavební-
ho povolení a následně byl hledán způsob financování s podporou do-
tace. Tato snaha slavila úspěch v březnu 2017, kdy bylo rozhodnuto  
o poskytnutí dotace. Bylo započato s přípravou zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele a administrativními úkony ve vztahu k poskyto-
vateli dotace. Po dalším roce práce a schvalování byla v dubnu 2018 
podepsána smlouva se zhotovitelem a započato s pracemi. Samotnou 
realizaci již od počátku značně komplikovaly různé skryté konstrukční 
závady především ve vztahu ke statice celého objektu: nedostatečné 
původní základy, roznášecí konstrukce apod. Vše se podařilo vyřešit ku 
prospěchu celé stavby a v řádném termínu.
Za osm měsíců realizace se provedla kompletní modernizace budovy, 
nová elektroinstalace, slaboproudé rozvody, rozvody vody a kanaliza-
ce, nové vytápění včetně komínů a kotlů, nově instalovaná vzducho-
technika, rozvody stlačeného vzduchu, elektronický zabezpečovací 

systém, nové podlahy, omítky,stropy, sociální zařízení, nová střecha, 
zateplení fasády, stropů a podlah. Na závěr byly upraveny zpevněné 
plochy.  Původní členění objektů bylo zachováno s drobnými dispozič-
ními změnami. V přízemí se nachází garážové stání pro dva hasičské 
vozy, v zadní části je situováno zázemí pro zásahovou jednotku - šat-
na se sociálním zařízením. V druhém nadzemním podlaží se nachází 
bytové prostory. Třetí podlaží zabírá sál, určený pro školení zásahové 
jednotky a schůze sboru dobrovolných hasičů, je zde také samostatná 
kancelář pro velitele zásahové jednotky.
Za slupkou v podobě nové barevné fasády, která se trošku vymyká  
z prefabrikovaných modelů barevných řešení hasičáren, stojí velké úsi-
lí všech zainteresovaných. Realizace tohoto projektu je tak trochu ve 
stínu velkého úspěchu městského obvodu v podobě rekonstrukce staré 
školy. Proto je nutné na tomto místě zdůraznit, že se hasičárna sama 
neopravila …peníze na opravu se samy od sebe nezajistily …a dotační 
administrativa se sama nevyřídila a nevyřídí, za vším stojí práce a za 
práci stojí lidé. Celkové náklady dosáhly bezmála 10 mil. Kč a z velké 
části budou pokryty dotací. 
To vše co se povedlo, ať napomůže pozvednout a v paměti všech udržet 
nepříliš známé hasičské motto „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti 
ku prospěchu“.  (RM)
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PROJEKT REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
Následující řádky mají za úkol seznámit širokou veřejnost s připravo-
vaným projektem, jenž se zabývá celkovou rekonstrukcí stávajícího 
fotbalového areálu u základní školy.
V areálu se v současnosti nachází fotbalová hrací plocha s přírodním 
pěstěným trávníkem a tréninková hrací plocha se škvárovým povrchem. 
Travnaté hřiště je lemováno asfaltovým oválem, na němž je v zadní 
části umístěno malé hřiště s umělým povrchem. Stav veškerých ploch 
již dlouhou dobu nevyhovuje nárokům a požadavkům na smysluplné, 
přitažlivé a bezpečné užívání pro sport (jak rekreační tak výkonnost-
ní), cvičení, rekreaci a zábavu. V dnešní době jsou takovéto povrchy 
hracích ploch (škvára) pro tento druh sportoviště a úroveň sportování 
morálně zastaralé a nevhodné. U travnatého hřiště není dostatečná ve-
getační vrstva, která by umožňovala řádné pěstování trávníku.
Předmětem realizace tohoto projektu je především rekultivace travna-
tého hřiště s pěstěným trávníkem, doplnění vhodných podkladních vrs-
tev včetně zavlažovacího systému.  V zadní části oválu vzniknou nové 
dráhy pro hasičské sporty. Na ploše stávajícího škvárového hřiště bude 
vybudována oplocená tréninková hrací plocha s umělým trávníkem  

a osvětlením. V přední části pak vznikne veřejně přístupná plocha  
s využitím pro kolečkové sporty (brusle, skateboardy). 
Projekt je připravován již od začátku roku 2016 se záměrem podpořit 
realizaci projektu vhodnou formou dotace. Příprava probíhala v úzké 
spolupráci se zástupci fotbalového klubu.V rámci zájmu zajištění pa-
třičných hodnotících parametrů dle stanovených dotačních podmínek 
bylo nezbytné, aby areál po realizaci umožňoval co nejširší využití pro 
organizované sporty zaměřené na výchovu mládeže do 18 let. Z těchto 
důvodů byly v rámci přípravy žádostí osloveny i další sportovní kluby  
a spolky působící v naší obci, aby pomohly podpořit tento projekt. 
Projekt byl již dvakrát předložen v rámci možného dotačního titulu, 
jedenkrát byl dotační titul zcela zrušen, při druhém podání žádosti ne-
byl projekt poskytovatelem dotace vybrán ke spolufinancování. Každá 
příprava dotační žádosti vyžaduje ze strany žadatele určitý druh krea-
tivity pro naplnění stanovených cílů podporovaných projektů a získání 
příslušného bodového hodnocení. Jedná se o nemalý objem úkonů spo-
čívající především ve sběru relevantních podkladů a dat, s následným 
vyhodnocením nejvhodnější koncepce přípravy žádosti. 
S ohledem na to, že dosud není vypsána žádná vhodná dotační výzva, 
bude obtížné najít způsob financování. Předpokládané náklady na re-
alizaci činí 17 miliónu korun. Takovou částku nelze hradit z rozpočtu 
městského obvodu bez spolufinancování z externích zdrojů. Vedení 
městského obvodu bude však i nadále usilovat o zajištění podpory to-
hoto projektu.

(RM)
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ANKETA ZÁJMU O KOTLÍKOVÉ DOTACE 
Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací. Jedná se o 3. výzvu. Máte poslední 
možnost výměny starého kotle za nový! Jde o výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním umístěných v rodinných 
domech, které nesplňují požadavky minimálně 3. třídy dle ČSN EN 303-5.

Chcete si pořídit?  - Tepelné čerpadlo
 - Kotel na biomasu (ruční plnění, automatický)
 - Plynový kondenzační kotel
  a nemáte na to?

Pomůžeme Vám s financováním a poradíme, jak podat žádost o kotlíkovou dotaci. Přijďte se do 20.02. 2019 informovat o mož-
nosti bezúročné zápůjčky ve výši 150 000 až 200 000 Kč na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva včetně 
zajištění služeb specialisty na výměnu kotle. Pořízení zápůjčky je spojeno s kotlíkovou dotaci, kde můžete získat až 95% vynalo-
žených nákladů zpět.
Ve 3. výzvě nebudou podporovány kotle na spalování uhlí a ani kombinované.

Více informací získáte na úřadu ÚMOb Polanka nad Odrou u Bc. Beaty Štěpánové, tel. 599 425 110, email: bstepanova@polanka.
ostrava.cz nebo na Magistrátu města Ostravy u Ing. Gabriely Babincové, Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení odpadového 
hospodářství a ochrany ovzduší, tel. 599 443 328, email: gbabincova@ostrava.cz

Vyplňte a odevzdejte tento anketní lístek nejpozději do 20. února 2019 osobně u Bc. Beaty Štěpánové na ÚMOb Polanka nad 
Odrou, 1. května 330/160, kanc. 2.12 nebo naskenovaný na adresu bstepanova@polanka.ostrava.cz
*vyplněním anketního lístku souhlasíte s poskytováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou

Jméno a příjmení                               -----------------------------------------------------------------------------------

Adresa RD, kde se bude měnit kotel  -----------------------------------------------------------------------------------

Adresa žadatele, není-li stejná -----------------------------------------------------------------------------------
      
Datum narození   -----------------------------------------------------------------------------------

Telefonní kontakt       -----------------------------------------------------------------------------------
                     
Email (pokud máte) -----------------------------------------------------------------------------------

Podpis -----------------------------------------------------------------------------------                                         
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve většině našich měst a obcí se předvánoční rozsvěcování vánočních 
stromů už stalo hezkou tradicí. 
I občané Polanky měli možnost se na chvíli zastavit a vychutnat si vánoč-
ní atmosféru plnou hudby, perníčků, vánočních ozdob a punče v rámci 
akce „Rozsvícení vánočního stromu“, která proběhla v sobotu 1. prosin-
ce 2018 v areálu Dělnického domu. V sále s bohatou vánoční výzdobou,  
o kterou se postarali polanští zahrádkáři, si mohli návštěvníci koupit 
originální dárky, na venkovním pódiu bylo možné sledovat vystoupení 
dětí ze Základní umělecké školy Heleny Salichové, vystoupení dětí ze 
základní a mateřské školy v Polance nad Odrou a samozřejmě nechybě-
li Polanští písničkáři. Všude byla znát příjemná sváteční nálada. 
Kolem šesté hodiny se slova ujal starosta městského obvodu Polan-
ka nad Odrou pan Pavel Bochnia. Všem přítomným popřál příjemné 
prožití svátků vánočních, poděkoval za spolupráci a společně s ostat-
ními rozsvítil vánoční strom. Pak ještě k poslechu zahrála cimbálovka  
Iršava.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě této krásné události završené roz-
svícením vánočního stromu podíleli.

radnice

Rozsvícení vánočního stromu bylo podpořeno společnosti ČEZ a.s.

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
Noví strážníci v lednu složili slib před primátorem města Ostravy
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 v 10:00 hodin předstoupilo patnáct nových 
strážníků Městské policie Ostrava před primátora města Ostravy Ing. 
Tomáše Macury, MBA a složilo slib. Slavnostního dopoledne se zú-
častnilo osm mužů a sedm žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu 
osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale 
prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. 
Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomo-
ci nebo osvojení si základů psychologie.
Řetízek bezpečí a panoramatické kukátko
Městská policie Ostrava bude i letos zdarma instalovat dveřní bezpeč-
nostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo 
rodinného domu.
Žádat mohou občané starší šedesáti let a to pouze písemnou formou 
prostřednictvím svého strážníka-okrskáře, nebo na sociálním odboru 
v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie 
Ostrava se seniory pohovoří o bezpečném chování doma i venku. Také 
připomene možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.
V loňském roce jsme ve spolupráci s městem Ostrava nainstalovali více 
než 100 řetízků bezpečí a panoramatických kukátek.
Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin 
na tel. čísle 720 735 125.
Senior linka
Tato ojedinělá bezplatná služba občanům je z velké části zabezpečo-
vána strážníky a pracovníky Městské policie Ostrava a díky podpoře 
města, městských odvodů a Ministerstva vnitra ČR je služba stále do-
stupnější. Senior linka je určena nejen osaměle žijícím seniorům, ale 
také osobám se zdravotním handicapem. 
Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve svých vlast-
ních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé nezdrá-
hají využít lsti nebo dokonce násilí. Častá je například snaha vniknout 

do bytů či domovů seniorů pod záminkou oprav nebo kontrol, ale vý-
jimkou nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydávají za falešné příbuz-
né či přátele. Jedna z takových situací nastala dne 18. července 2018 v 
Ostravě-Martinově. Hlídka na místě zjistila, že podezřelou osobou je 
muž bez domova, který zde hledal místo k přenocování.
Bezprostřední ohrožení života či zdraví pak signalizuje dispečerům 
městské policie zmáčknutí tlačítka s názvem Zdravotní komplikace, 
což v roce 2018 pomohlo přibližně 60 seniorům a hendikepovaným, 
kterým strážníci přivolali zdravotníky.
Aktuálně je na začátku roku 2019 zapojeno více než 450 ostravských 
domácností. Služba je velice žádaná, proto v současné době jsou téměř 
všechna dostupná zařízení nainstalována, zbývajících pár desítek bude 
zprovozněno v nejbližších týdnech. 
Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně pra-
cujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme proto  
o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit zájem všech žadatelů.
Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin 
získáte bližší informace.
Městská policie Ostrava zintenzivnila kontrolu osob bez přístřeší
Kontrolou osob bez domova se strážníci Městské policie Ostrava za-
bývají každý den. Během zimních měsíců v souvislosti s nízkými tep-
lotami jsou však kontroly intenzivnější. Probíhá častější monitorování 
míst, kde se nacházejí tyto ohroženější skupiny osob. Hlídky pravidel-
ně prochází např. prostory opuštěných budov, místa pod mostními kon-
strukcemi či odlehlé prostory lesoparků. Díky místní znalosti strážníků 
lze konkrétní osoby lépe vyhledat a zkontaktovat. Součástí je pak také 
poskytnutí informací a kontaktů na sociální instituce, jejichž služby 
mohou v případě potřeby využít. Hlavním problémem, kdy je těmto 
lidem dočasné přístřeší odepřeno, je alkohol.

Ing. Michael Beneš
úsek prevence a propagace
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PODĚKOVÁNÍ

Klub seniorů připravuje zájezd 
Klub seniorů  Ostrava-Polanka n.O. uspořádá ve čtvrtek 2. května 
2019 autobusový zájezd na tradiční zahradnickou výstavu „Jarní Floria 
2019“ v Kroměříži a do Chropyně (návštěva  chropyňského  zámku  
a okolí), nazvaný „Po stopách bájného  krále Ječmínka“.
Případní zájemci z řad našich spoluobčanů, kteří se chtějí tohoto zájez-
du závazně zúčastnit, se mohou přihlásit přímo v Klubu seniorů, kona-
ném vždy v úterý v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin v malém sále  
U Friedlů, a to v těchto uvedených dnech:  5. února, 19. února, 5. břez-
na, 19. března, 2. dubna, 16. dubna 2019, kde obdrží veškeré podrobné 
informace. Předpokládaná cena: 300,- Kč (doprava, vstupné na výstavu 
Jarní Floria 2019). Případně se mohou přihlásit i u předsedkyně Klubu 
seniorů p. Radmily Pěknicové, tel. č.: 605 238 128.                                                                                                                           

(JV)

Poděkování zahrádkářů
ZO ČZS v Polance n/O děkuje všem spoluobčanům za účast na vá-
noční výstavě spojenou s řemeslným jarmarkem konané ve dnech  
1. -2. 12. 2018 v Dělnickém domě.V kronice jsme zaznamenali celkem 
819 podpisů návštěvníků výstavy, kteří nás svou účastí podpořili v naší 
práci a snaze o to, aby tradice adventu stále pokračovala. K zhlédnutí 
bylo naaranžováno našimi členy celkem 64 betlémů, kterým na pódiu 
vévodil zapůjčený betlém z římskokatolického kostela v O. - Přívoze.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci výstavy jakýmkoli způsobem 
podíleli.
V novém roce 2019 přejeme všem hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné 
pohody a zahrádkářům, aby jejich zahrádka prospívala k jejich radosti, 
přinášela krásu i užitek, jak si přejí a o což se neúnavně snaží.

Polanští zahrádkáři

KDO TO SEDÍ ZA VOLANTEM?
Někdy se musím ptát: „Jak mohl tento řidič vůbec dostat řidičský 
průkaz?“
V naší obci je provoz motorových vozidel upravený tzv. DODATKO-
VÝMI TABULEMI.  Na nich je uvedeno, že se nesmí např. parkovat 
na komunikacích v dané části obce, rychlost je omezena na 30 km/hod. 
a platí přednost zprava. Je běžné, že tato pravidla silničního provozu 
řada řidičů nerespektuje. Na komunikaci Za Podjezdem je velmi často 
přednost zprava ignorována. Řidiči, přijíždějící ke kamennému podjez-
du shora, jedou navíc rychle a chovají se tak, jako kdyby byli na hlavní 
silnici, a to zřejmě z pocitu, že je rovná. Je s podivem, že zatím nedošlo 
ke kolizi, ale to jen proto, že řidiči vyjíždějící na tuto komunikaci z boč-
ních cest, tak činí s mrazením v zádech a s otázkou, jak se automobil na 
rovné cestě zachová: dá řidič přednost – nebo ne?
Rychlost v obcích obecně je omezena na 50 km/hod. Hlavní komuni-
kace přes Polanku nad Odrou – ulice 1. května – je svědkem, jak toto 
pravidlo je často porušováno. Padesát? Ne, mnohonásobně překračo-

vána rychlost některými držiteli řidičských průkazů svědčí o tom, že 
bezpečnost, ohleduplnost, respektování zákonných norem jim nic neří-
ká. Někde mají v obcích radary a na základě změřené rychlosti ukládají 
neukázněným řidičům pokuty. To v Polance nad Odrou nemáme. A také 
se čas od času neobjeví policista s radarem. Proč?
Do naší obce je zákaz vjezdu vozidel s určitou tonáží. A přece po ulici 
1.května jezdí kamiony, třebaže Polanka nad Odrou není jejich cílovou 
stanicí. Jen si prostě zkracují cestu. A opět schází represivní orgán, kte-
rý by vymohl dodržování práva. Proč?
V každodenních zprávách se objevují následky neukázněností řidičů. 
Těžké havárie, těžká zranění, smrt… Někdy je na vině neschopnost 
řidiče, jeho agresivita, vliv alkoholu nebo psychotropních látek, či jen 
arogance a podcenění vlastních schopností. Auto je moderní prostře-
dek, ale v rukou takových řidičů se může stát vražednou zbraní.
Kdo a co nás před nimi ochrání?
                                                                                                           -neš-

Tímto příspěvkem bychom chtěly ještě

 jednou poděkovat paní ředitelce

Pavle  Nevímové, která  31.12.2018 odešla 

do zaslouženého důchodu, za její dlouhole-

tou ředitelskou i učitelskou práci v mateř-

ské škole v Polance nad Odrou.

Přejeme jí hodně zdraví, pohody a zápalu 

pro její koníčky a milovanou rodinu.

Zaměstnankyně mateřské školy.

U příležitosti odchodu do důchodu
si dovolujeme za vedení a pracovníky 
polanské radnice vyslovit poděkování 

paní Pavle Nevímové, učitelce 
a dlouholeté ředitelce Mateřské školy
 v Polance nad Odrou, za vykonanou 

práci  při předškolní výchově našich dětí. 
Přejeme jí pevné zdraví a hodně radosti 

v této nové etapě jejího života.
Pavel Bochnia - starosta

Ing.Zdeňka Kloužková - tajemnice 
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VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 
Sotva dozněly tóny poslední skladby závěrečného večírku s vyhláše-
ním výsledků za rok 2018, už se znovu začínáme starat o nový ročník. 
Pojďme si však nejdříve připomenout ten minulý.
V první polovině roku 2018 se nám dařilo skvěle, plavání, badmin-
ton, běh, druhá místa. Volejbalový tým dokonce vyhrál turnaj, takže se 
Polanka držela v celkových výsledcích na předních příčkách soutěže. 
Pak však přišel podzim, naši hasiči na soutěž nepřijeli, lukostřelba a 
střelba ze vzduchovky nepatří v Polance mezi sporty, ve kterých by-
chom mohli nasadit „profíky“, takže jsme postupem k vyvrcholení sou-
těže propadali až na konečné 7. místo z desíti obcí. Za tříleté působení  
v soutěži jsme postupně obsadili 8. místo (2016), 6. místo (2017)  
a 7. místo (2018). Chtěl bych velice poděkovat všem našim reprezen-
tantům za ochotu soutěžit a reprezentovat Polanku!
Co nás čeká letos? Po prvním setkání vedoucích jednotlivých obcí se 

soutěž rozrostla o další dvě obce, Dobroslavice a Vřesinu. Následně se 
ozývaly ještě další obce, ale ty už nebylo možno z kapacitních důvo-
dů do soutěže začlenit. Prestiž soutěže v našem mikroregionu stoupá, 
což hodnotíme kladně, ale zároveň to přináší sebou stále více práce  
s organizací soutěží. V letošním ročníku byla hlasováním zrušena 
soutěž hasičského sportu a vrátil se stolní tenis. Zůstává tedy nadále  
12 soutěžních disciplín. Polanka bude letos opět pořádat turnaj v sálové 
kopané a to 23.11.2019.
Závěrem apeluji na všechny sportovce z Polanky nad Odrou, kteří by 
měli zájem reprezentovat v letošním ročníku a o kterých zatím nevím, 
aby se mi ozvali na mobil 737 621 949. Uvítáme střelce ze vzduchovky, 
luku, cyklisty MTB a všestranné sportovní nadšence.

Přeji všem úspěšný rok 2019
za ŠKSK Martin Sýkora

Sport Obec Termín

Lyže- slalom  VSH + Vřesina 14. II.

Plavání Klimkovice 9. III. 

Badminton Plesná 23. III. 

Kuželky Olbramice 30. III.

Stolní tenis Zbyslavice 13. IV.

Běh Dobroslavice 25. V.

Volejbal Krásné pole 1. VI.

Nohejbal Horní Lhota 15. VI.

Lukostřelba Velká Polom 14. IX. 

MTB Plesná 5. X. 

Střelba ze vzduchovky Zbyslavice 19. X. 

Sálová kopaná Polanka 23. XI.

Plán soutěží VSH 2019 

Do celkového pořadí odpočet dvou nejhorších výsledků
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VOLEJBAL BILANCUJE
Vážení sportovní přátelé, dovolte nám zhodnotit volejbalový rok 2018 
a ohlédněte se s námi za sportovními úspěchy našich družstev.
V sezóně 2017/2018 se starší žákyně umístily v krajském přeboru na 
15. místě z 28 družstev, juniorky obsadily 4. místo z osmi týmů a ženy 
A skončily na 5. místě z osmi týmů. V okresním přeboru se na krásném 
2. místě z 11 umístily ženy B a muži skončili na 6. místě z 11 týmů.
Po skončení soutěže náš oddíl uspořádal tradiční generační a rodin-
ný turnaj. O jejich průběhu se můžete dočíst více na našich stránkách 
www.goliash.net/volejbal.
S výzvou nové sezóny 2018/2019 se všechny naše týmy vrhly do pří-
prav na letních soustředěních, která se pro družstva žaček a kadetek 
konala na Setině, pro juniorky a ženy A na Horní Bečvě. Zda jsme se 
soustředily dostatečně a zůstalo v nás to, co se nám trenéři během ná-
ročného týdne posilování těla i duše snažili vštípit, se uvidí na konci 
sezóny. Zatím ještě stále bojujeme.
S blížícím se koncem roku jsme se znovu vrhli do turnajových klání na 
tradičním Mikulášském turnaji žaček a Vánočním turnaji. Letošní jede-
náctý ročník Mikulášského turnaje padl na sobotu 8.12. a zúčastnilo se 
jej celkem 7 družstev (Polanka A, B, Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí, 
Raškovice A, B, Sokol Poruba). Na 1. místě skončilo družstvo Polanky 
A, za což patří děvčatům velká gratulace, a to zejména z toho důvodu, 
že obhájily loňské vítězství. Novinkou Mikulášského turnaje byl i tur-
naj mini volejbalu trojic, do kterého se zapojilo také 7 družstev (Polan-
ka A, B, C, D, Stará Bělá A, B, Sokol Poruba). První příčku rovněž ob-
sadilo domácí družstvo Polanky A, kterému patří také velká gratulace.

Posledním turnajem roku 2018 byl opět losovaný Vánoční turnaj urče-
ný pro všechny současné i bývalé hráče našeho volejbalového oddílu. 
Letos se sešlo celkem 36 hráčů, ze kterých bylo poskládáno šest smíše-
ných družstev. Starosti spojené s nakupováním dárků či jinými vánoč-
ními přípravami se odložily stranou a hlavní myšlenkou tohoto dne se 
stalo utužování kolektivu. I přesto, že odpoledne bylo plné soupeření, 
ani na chvíli se neztratila vánoční atmosféra, která tak dobře spojuje 
přátele, rodiny, a která tak dobře zafungovala i v tento den a spojila 
hráče volejbalu v Polance nad Odrou.
Ani v roce 2019 však nehodláme v našem volejbalovém snažení pole-
vovat, protože už brzy naše týmy mladších žaček, starších žaček, junio-
rek, žen a mužů čekají jarní kola krajských a městských soutěží. Přejme 
jim tedy štěstí a úspěchy v následujících utkáních.
Na samém konci sezóny se už teď můžete těšit na turnaj generací, který 
chystáme na 25. 5. 2019 a rodinný turnaj 15. 6. 2019. Přijměte tímto 
pozvání ať už jako fanoušci či jako hráči. Na setkání se budeme těšit  
v areálu Dělnického domu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcioná-
řům a rodičům, kteří věnují svůj volný čas rozvoji polaneckého volej-
balu, a v neposlední řadě děkujeme také všem sponzorům a partnerům, 
mezi které patří především městský obvod Polanka nad Odrou, Magis-
trát města Ostravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
bez nichž bychom nemohli naše cíle realizovat.
Všem spoluobčanům přejeme úspěšný rok 2019.

Z.Siročáková
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SOKOL - VÝHLED NA ROK 2019 
Převážně jasno má TJ Sokol Polanka v tom, jaké aktivity se budou v letošním kalendářním roce konat v sokolovně a přilehlém areálu.
Rok v našem sokolském kalendáři začíná již po sedmé SOUSEDSKÝM PLESEM poslední lednový pátek. V únoru pokračuje druhé (školní) po-
loletí pravidelnými kroužky pro mládež: florbal, stolní tenis, tenis, tanec - pro mladší i starší děvčata, vítáme i tancechtivé hochy. Dále pokračují 
pravidelné hodiny  - sportování dospěláků: zdravotní cvičení našich členek „Věrné gardy“ se koná každé pondělí ve velké tělocvičně v sokolovně 
a sestry rády mezi sebe přivítají i nové tváře. Pondělí, úterý a pátek je ve znamení tréninků stolního tenisu, čtvrtky jsou zasvěceny tanci. Od února 
se opět můžete hlásit na lekce DANCE F!T s Patrickem (tel. : 733 187 743), je možno přijít na jednotlivé lekce vždy v 18.30 nebo si pořídit cenově 
výhodnější permanentku na 10 vstupů.
V březnu Vás pozveme na tradiční PUTOVÁNÍ KRAJEM SNĚŽENEK; jarní měsíce osvěží návštěva ochotnického spolku s novou veselohrou. 
Duben zakončí oblíbená akce pro širokou veřejnost PÁLENÍ ČARODĚJNIC a koncem května se můžete přijít pobavit na SOUSEDSKOU VAJE-
ČINU – sportovně kulturní odpoledne se soutěžemi pro nejmenší, velkým kotlíkem smaženice a „open air“ promítáním vybraného filmu přímo na 
sokolské louce. V půli června pak zakončíme sezonu pravidelným florbalovým turnajem pro rodinné týmy POLANSKÁ HŮL.
Velice rádi Vás přivítáme na kulturních akcích i na pravidelných cvičeních u nás na sokolovně. Díky finanční podpoře městského obvodu Polanka 
nad Odrou, statutárního města Ostrava, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nadace OKD Srdcovka jsme opět zvýšili komfort našeho 
zázemí – máme vyměněna všechna stará okna za nová s izolačními skly, postupně obnovujeme starší nevyhovující zařízení za nové, upravujeme 
venkovní prostory. Všechny výše uvedené akce se konají za každého počasí, protože máme k dispozici pevné dřevěné pergoly i velké party stany. 
Takže se k nám můžete přidat bez obav z promočení ;-)
Aktuální dění můžete sledovat na www.sokol-polanka.cz v sekci „Co je nového?“ nebo na venkovní nástěnce před areálem nebo na  https://www.
facebook.com/tjsokolpolanka/
Do začínajícího roku 2019 Vám přejeme, abyste si užívali zdravého ducha ve zdravém těle a mezi svými nejbližšími hledali a také projevovali hod-
ně porozumění, neboť jak jistě víte, stane se hlavně to, na co zaměříme svou pozornost. Jak říkáme my sokoli: Tam svět se hne, kam síla se napře! 

Za TJ Sokol Polanka ses. Jana

Pozvánka za krásami pohraničního Slezska
Místní skupina ČČK Polanka nad Odrou pořádá dne 21.5.2019 pro členy i nečleny autokarový zájezd do podhůří Rychlebských 
hor – Bílé Vody u Javorníka. Podíváme se do Muzea izolace, internace i integrace, výrobny lázeňských oplatků a hostií, na zpá-
teční cestě se  zastavíme na poutním místě Maria Hilf, v případě časové rezervy v africkém muzeu ,,Safari“ v Městě Albrechtice. 
Informace u pí. Krejčí, tel.: 736284620. 
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Házenkářské jaro za dveřmi
Vážení sportovní přátelé, 
dovolte, abychom Vám nejprve popřáli hodně zdraví, spokojenosti  
a sportovních zážitků v roce 2019. Chtěli bychom Vás krátce infor-
movat o sportovních akcích a společenských aktivitách našeho klubu 
počátkem roku 2019.
Sportovní příprava všech našich družstev odstartovala ihned na začátku 
ledna ve sportovní hale. Žákovská družstva se připravují na soutěž-
ní činnost ve třech tréninkových jednotkách týdně a první mistrovská 
utkání odehrají koncem března. 
Starším žákům se po úspěšné listopadové kvalifikaci již podruhé v řadě 
otevřela dvířka do celorepublikové Žákovské ligy ČR, což představu-
je šest celodenních turnajů v rámci celé republiky. První prosincový 
turnaj absolvovalo družstvo v Kopřivnici. Budou následovat turnaje  
v Mělníku (leden), v domácím prostředí (16.2.), Bohunice (březen), 
Frýdek-Místek (duben) a poslední turnaj proběhne v květnu v jihomo-
ravské Kuřimi. 
Radost nám delší dobu dělá kategorie minižáků, která zahrnuje cca 40 
děvčat a chlapců. Naši nejmenší se účastní nejen pravidelných turna-

jů této věkové kategorie (4+1), ale i turnajů Masters, tzn. turnajů ve 
velké házené (6+1). Ve sportovním plánu našeho klubu pro žákovská 
družstva je také účast na mezinárodním turnaji Prague CUP v termínu 
velikonočních svátků. 
O průběhu letošní herní přípravy na mistrovská utkání budeme infor-
movat na internetových stránkách našeho klubu. Jarní část sezóny od-
startují muži a dorostenci koncem února, první domácí utkání odehrají 
v neděli 10. 3. 2019. 
Závěrem bychom chtěli pozvat nejen naše příznivce, ale i širokou ve-
řejnost na tradiční házenkářský ples, kterým je „Pochování basy“. Le-
tos se bude konat v pátek 22. 2. 2019 od 19:30 hod. v sále Dělnického 
domu v Polance nad Odrou. 
Veškeré informace ohledně plesu a novinek v klubu naleznete na na-
šich webových stránkách www.hazena-polanka.cz. Úspěšný rok 2019 
přejeme všem našim příznivcům a partnerům. Za dlouhodobou finanční 
podporu fungování klubu děkujeme městskému obvodu Polanka nad 
Odrou, statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Minis-
terstvu mládeže, školství a tělovýchovy ČR. *HÁZENKÁŘI*

Domácí utkání házená Polanka jaro 2019

Zimní činnost v ZUŠ
Máme za sebou listopad a prosinec loňského roku. V obou měsících 
proběhla řada akcí, které naše škola pořádala. V listopadu to byly pře-
devším koncerty pro žáky přípravné hudební výchovy, kde si naši nej-
mladší žáci vybírali, na jaký hudební nástroj by chtěli hrát. Na těchto 
koncertech jim jejich starší spolužáci předvedli, jak to vypadá, když se 
na vybraný nástroj naučí hrát. 
Prosinec jsme zahájili adventním koncertem žáků v Třebovicích  
a v Krásném Poli. Následoval koncert učitelů v kostele v Třebovicích  
a v posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme připravili ad-
ventní koncert žáků.  Žáci, kteří na koncertech účinkovali, byli za po-
moci svých pedagogů výborně připraveni a díky tomu měly koncerty 
nádhernou atmosféru. 
Žáci výtvarného oboru si pro vás připravili výstavu novoročenek, 
kterou si v současné době můžete prohlédnout v prostorách schodiště 
ZUŠ, kam jsme situovali nástěnky pro výstavy prací žáků výtvarného 

oboru. Každá novoročenka je velmi osobitá a krásně zpracovaná.
V následujících dnech a měsících nás kromě žákovských večerů čekají 
také školní kola a v případě úspěchu okresní a krajská kola soutěží ZUŠ 
ve hře na akordeon a v komorní hře s převahou dechových nástrojů. 
Všem soutěžícím žákům držíme palce a přejeme, ať se jim hraje co 
nejlépe.
V prosinci došlo ještě k jedné významné události. Byl založen Spolek 
přátel ZUŠ Heleny Salichové, jehož předmětem činnosti je především 
podpora aktivit ZUŠ H. Salichové. Těšíme se na spolupráci s tímto 
spolkem a věříme, že se činnost ZUŠ obohatí o další činnosti.
Závěrem bych chtěl za sebe i všechny zaměstnance ZUŠ popřát žákům, 
jejich rodičům a všem občanům Polanky do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a pohody.

Mgr.art. Petr Kotek
ředitel ZUŠ

 UTKÁNÍ ZAČÁTEK SOUPEŘ

27. leden 2019 minižáci 8:30 turnaj

16. únor 2019 st. žáci 8:30 turnaj ŽL

9. březen 2019 minižáci 14:00 turnaj

10. březen 2019 ml. dorci 14:30 Tatran Litovel

10. březen 2019 muži A 16:30 Házená Uničov

23. březen 2019 ml. žáci 9:00 Sokol Ostrava

23. březen 2019 st. žáci 10:30 Sokol Ostrava

23. březen 2019 ml. dorci 12:30 Sokol Ostrava

23. březen 2019 muži A 14:30 Sokol Ostrava

31. březen 2019 ml. žáci 9:00 SKP Fr.-Místek 

31. březen 2019 st. žáci 10:30 SKP Fr.-Místek 

31. březen 2019 muži B 12:00 Sokol Krmelín

7. duben 2019 ml. dorci 14:30 Házená Paskov

7. duben 2019 muži A 16:30 Lesana Zubří

14. duben 2019 ml. žáci 9:00 HCB Karviná

 UTKÁNÍ ZAČÁTEK SOUPEŘ

14. duben 2019 st. žáci 10:30 HCB Karviná

14. duben 2019 muži B 12:00 Meteor Orlová

14. duben 2019 minižáci 14:00 turnaj

25. duben 2019 st. žáci 17:30 SK Opava

5. květen 2019 minižáci 8:30 turnaj 

5. květen 2019 ml. dorci 12:30 HC Zubří B

5. květen 2019 muži A 14:30 TJ Holešov

5. květen 2019 muži B 16:30 HC Hlučín

19. květen 2019 ml. dorci 12:30 KH Kopřivnice

19. květen 2019 muži A 14:30 SK Žeravice

19. květen 2019 muži B 16:30 nadstavba

23. květen 2019 st. žáci 18:00 KH Kopřivnice

2. červen 2019 ml. žáci 9:00 Sokol Trnávka

2. červen 2019 st. žáci 10:30 SK Opava

2. červen 2019 muži B 12:00 nadstavba
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SKAUTI
Skauti a skautky i za sychravého počasí nelenili a do konce roku pod-
nikli spoustu akcí. 17. listopadu naši nejmenší Tarbíci vyrazili na vý-
pravu na Landek, kde s Bobem a Bobkem pomáhali zvířátkům.  
24. listopadu holky a kluci vyjeli na výpravu na Hublesku do Bílovce  
a děti hledaly deník, který jim pomohl v celoroční hře. Nejstarší pro 
změnu vyrazili do kina na film o Janu Palachovi. 29. listopadu se  
v knihovně hrály deskové hry i s veřejností, dětí se zúčastnilo opravdu 
hodně.
7. - 8. prosince jsme pořádali Maraton deskových her pro starší skauty 
a nejen z Polanky, ale i okolí. Vyzkoušeli jsme u toho spoustu známých 
i neznámých her. Nejstarší Lamy 15. prosince vyrazily na výlet do vá-
noční Prahy, navštívily tam Národní muzeum, vánoční trhy a užily si 
pohodu strávenou spolu.

V předvánočním čase se Tarbíci vydali do kostela ozdobit vánoční 
stromky ozdobami, které poctivě vyráběli na schůzkách. Místní kostel 
se rozvoněl napečenými perníčky. 
Jako každý rok proběhla vánoční oddílová schůzka, kde jsme si pře-
dávali vlastnoručně vyrobené dárečky, jedli cukroví a zpívali koledy.  
22. prosince odvážlivci společně vyrazili do Beskyd, kde si užívali hro-
mady sněhu a učili se poznávat zvířecí stopy. Den před Vánoci jsme 
věnovali roznášení Betlémského světla po Polance.
Ačkoli byl leden pouze na začátku, opět jsme se sešli, abychom tento-
krát v sobotu 5. ledna vykoledovali příspěvky do kasiček Tříkrálové 
sbírky. Nezastavilo nás ani nepřející počasí. Na začátku března budeme 
pořádat Masopust, na který vás srdečně zveme.

Autorky: Dorota Peterková, Daniela Švrčková

KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovna je místem nejen pro čtení, ale také místem, kde mohou děti 
trávit svůj volný čas. Každý měsíc je pro děti připravena soutěž, po-
řádáme pro ně během roku plno akcí. Chtěla bych poděkovat ÚMOb 
v Polance za finanční podporu, bez které by tyto akce nebylo možné 
realizovat.
Lovci perel
V roce 2018 pokračoval úspěšný projekt Lovci perel, podporující čte-
nářství dětí. Celkem se účastnilo 61 dětí. Mezi nejlepší čtenáře patří 
Markéta Zeleňáková, Julie Kubicová, Ondřej Kubica, Kristýna Něm-
cová, Adéla Majcherová a Štěpánka Sojová. Velké poděkování pa-
tří Družstvu vlastníků v Polance nad Odrou, kteří nás opět finančně 
podpořili a tak mohly děti měnit speciální peníze Moriony za odměny  
v knihovnickém obchůdku.
Mikuláš v knihovně
V prosinci přišel jako každý rok navštívit naše nejmenší budoucí čtená-
ře čert s Mikulášem. Děti si popovídaly s Mikulášem a dostaly balíček. 
Nakonec si všichni společně zazpívali a zatančili.  

Připravujeme v roce 2019
Leden:
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 10. 1., 24. 1. od 10:00 - 11:00
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 31. 1. 10.00 – 11.00 
Lednové luštění, soutěžní kviz pro děti: 1. 1. – 31. 1.
Únor:
Únorové luštění: soutěžní kviz pro děti: 4. 2. – 28. 2.
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 7. 2., 21. 2. od 10:00 – 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 28. 2. 10.00 – 11.00 
Březen:
Jarní hrátky se zvířátky: soutěžní kviz pro děti: 4. 3. – 28. 3.

Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 7. 3., 21. 3. od 10:00 – 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 28. 3. 10.00 – 11.00 
Noc s Andersenem, nocování v knihovně: pátek 29. 3. od 16:30 
(více informací v knihovně)

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 

Bc. Karla Zábojová
 knihovnice
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9. února 2019 od 20.00 hod.

Dělnický dům Polanka nad Odrou

K poslechu a tanci hraje kapela „Lord“ 

Bohatá zvěřinová tombola 

Myslivecká kuchyně

Rezervace vstupenek na tel. č. 602 561 939

Myslivecký spolek Poodří – Polanka nad Odrou

Vás srdečně zve na

ŽIJÍ MEZI NÁMI ……
Zcela náhodou, když jsem hledala nějaké informace na internetu, jsem 
otevřela webovou stránku FNsP Ostrava a začetla se do tiskových 
zpráv. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí.  Mimo jiné i o oce-
nění celoživotní práce dnes již bývalé zaměstnankyně FNsP Ostrava, 
specializované zdravotní sestry – ortoptistky  paní Zuzany Bílé, která 
byla dne 2. listopadu 2018 oceněna za svou celoživotní práci a přínos 
v oboru ortoptiky a pleoptiky „Ortoptistkou roku 2017“, a to Českou 
společností ortoptistek v Brně.  
A protože vím, že ortoptika a pleoptika je zdravotnický obor, který není 
příliš znám v podvědomí veřejnosti a že jistě nyní přemýšlíte, co to 
vlastně ta  ortoptika  a pleoptika je,  pokusím se, nyní po mém  prostu-
dování odborných termínů, vás velmi stručně seznámit s tím, že název 
ortoptika  pochází z řeckých slov  „ortho“  a „optos“ (to znamená „rov-
né oči“). Stručně - ortoptika je druh speciální rehabilitace zabývající 
se poruchami zrakových funkcí spojených s  šilháním (změnami po-
stavení očí) nebo s tupozrakostí (snížením zrakové ostrosti) jednoho 
oka, kterou nelze dostatečně zlepšit brýlovým sklem. Skládá se z pleop-
tických a ortoptických cvičení. Pleoptická cvičení mají za cíl zlepšení 
vidění (zrakové ostrosti) na hůře vidoucím oku, dítě nosí brýle, oklu-
zi zdravého oka a nemocným okem provádí celou řadu přístrojových  
i manuálních pleoptických cvičení. Ortoptická cvičení jsou vykonává-
na pouze v brýlích na speciálních optických přístrojích a mají za úkol 
obnovit u dítěte narušenou spolupráci očí, která je vlivem šilhání a tu-
pozrakosti utlumená.
Zuzana Bílá je naše spoluobčanka a členka našeho Klubu senio-
rů.  Tichá, skromná, usměvavá. Žije mezi námi stejně jako řada  

dalších zajímavých mla-
dých i starších lidí, o 
nichž ani mnohdy ne-
víme, jak velmi úspěš-
ní nebo obětaví jsou  
v práci, ve stu-
diu,  sportu a nebo  
v jiných oblastech kultur-
ního a veřejného života.   
Zuzka pracovala na 
Oční klinice FNsP  
Ostrava v Centru pro děti  
s vadami zraku 31 let.  Ti-
síce pacientů, z nichž již 
vyrostli krásní mladí lidé, 
jí vděčí za lepší životní 
perspektivu díky získa-
nému kvalitnímu vidění,  
k němuž vedla nelehká cesta mnohdy  dlouholeté rehabilitace - speci-
álního cvičení pro léčbu tupozrakosti, šilhání a binokulárního vidění.  
Máme velkou radost z ocenění její celoživotní práce a jsme pyšné na 
to, jakou máme mezi námi v našem Klubu seniorů členku a kamarád-
ku. Zaslouží si nejen to ocenění, jehož se jí právem dostalo, ale i toto 
veřejné poděkování nás všech, a zejména svých bývalých pacientů, a to 
nejen z naší Polanky n. O.  

Za Klub seniorů: Jana Vavrošová
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SVĚT FANTAZIE Z KOSTEK III
Třetí ročník interaktivní výstavy „Svět fantazie z kostek III“ se bude 
konat opět v Základní škole Dětská 915, v Ostravě - Porubě dne 23.-
24. března 2019 a pořádá ji ve spolupráci s Kostky.org statutární město  
Ostrava-městský obvod Poruba, odbor školství, prevence kriminality 
a bezpečnosti. Mezi čtyřmi desítkami vystavovatelů z celé ČR nebude 
opět chybět ani stavitel z Polanky nad Odrou Daniel Soviar – student  
3. ročníku Obchodní akademie v Porubě,  který loni mimo jiné vy-
stavoval  rozšířené dioráma Polanky nad Odrou včetně kostela Svaté 
Anny. Letos představí  upravený interaktivní rockový festival s necelou 
tisícovkou panáčků, dále  výřez architektonicky impozantní stavby - 
bytový dům „Porubský oblouk“ postavený ve stylu sorely, další své 
menší modely a také překvapení v podobě známé ostravské historické 
památky. Návštěvníci se mohou těšit na  ještě větší pohyblivé kolejiště 
než v minulém ročníku stavitele z Prahy  a to tentokrát o velikosti 10  
x 2,5 m, dále na obří ruské kolo v průměru 3,65 m a obří pojízdnou 
horskou dráhu. 
Nebudou chybět ani další kolejiště včetně pneumatického a také ori-
ginální pojízdné modely ze série Lego Technic. Děvčata se mohou tě-
šit na série Lego Friends a  Elvis. Na chlapce budou čekat Lego Star 

Wars, City, Mindstorms a mnoho dalšího. Nejmenší návštěvníci budou 
moci obdivovat Lego Duplo v podobě dioráma města s letištěm, hor-
skou dráhu, Lego Duplo Primo panenky, Lego Duplo Dolls panenky  
a Fabuland.  Na své si přijdou i milovníci zmenšených světových staveb 
a také ti, co mají rádi historické stavby. Nebudou chybět ani pirátské 
lodě na Ostrově pokladů, pohyblivé interaktivní kuličkodráhy a spous-
tu dalších zajímavých modelů, na které je škoda se nepřijít podívat.  
O zábavu pro děti bude postaráno také  i v herních koutcích, kde si mo-
hou děti vyzkoušet stavět jak s Lego kostkami, tak s Lego Duplo kost-
kami dle své vlastní fantazie. Opět se bude hlasovat o nejzajímavější 
modely celé výstavy, které určí sami návštěvníci a kteří se tak zároveň 
mohou zúčastnit losováni o 3 ceny v podobě Lego setu. Součástí výsta-
vy bude i možnost nákupu Lego výrobků s výstavní slevou.
Výstava bude pro širokou veřejnost otevřená v sobotu 23.3. 2019 od 
9.00- 18.00 hodin a v neděli  24. 3. 2019 od 9.00 – 16.00 hod. 
Vstupné je 40,- Kč/osoba, rodinné 100,- Kč.
Informace naleznete i na https://www.poruba.ostrava.cz,
https://www.facebook.com/moporuba, www.kostky.org, 
https://facebook.com/cvc1541
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Úterý 05.02.
Chvilky     
nevhodný do 12. let
Anežka je mladá žena, která si přeje, aby 
vztah s její rodinou i partnery byl dobrý  
a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama 
ustoupí a bude se vyhýbat případným ne-
dorozuměním, sporům. Neuvědomuje si 
ale, že onen pomyslný klid je jen klidem 
před bouří, která musí dříve či později přijít. 
Film Chvilky vypráví příběh o základních si-
tuacích, vztazích a emocích, které potkávají 
každého člověka, jsou mu důvěrně blízké  
a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, odda-
nosti, ale také o naději, že člověk dokáže 
svá zranění přeměnit v sílu.
Začátek v 19 hodin   
(délka 93min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 12.02.
Pat a Mat: Zimní radovánky  
mládeži přístupno
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemo-
hou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 
sněhová nadílka, která se jim snesla na za-
hradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kuti-
lové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 
vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou 
nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdo-
bou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vá-
nočním stromečkem? A co teprve až si vy-
robí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva 

kutily není žádná komplikace překážkou  
a žádná výzva dostatečně velká.
Začátek v 18 hodin                           
(délka 60 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 19.02.
Hovory s TGM   
mládeži přístupno 
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva 
symboly československé demokracie na 
vrcholu, stejně jako celé Československo. 
Kniha, která vznikala celý rok a která má ná-
rodu představit jeho prezidenta, je hotová. 
Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v To-
polčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout 
část honoráře za knihu jejich hovorů, která 
vzniká k 10. výročí mladé Československé 
republiky. Prezident ale není v dobrém roz-
maru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu 
vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek 
sice spěchá, celou situaci nemůže ale ne-
chat bez odezvy a nechává se zatáhnout do 
vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o svě-
tě, o politice i politicích, o Češích, o lásce  
a o ženách. Masaryk ukazuje, že není pouze 
tatíček zakladatel a chladná ikona z učeb-
nic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých dě-
jotvorných myšlenek a světonázorů odha-
luje i schopnost vysoké politiky či dokonce 
intrik. Hovoří mimo jiné o svém milenec-

kém poměru a znovuobjevené sexualitě. 
Střet dvou velikánů z různých generací má 
výbušný potenciál, přestože jejich jedinou 
zbraní jsou vycházkové hole a slova.
Začátek v 19 hodin    
(délka 80 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 26.02.
Miss Hanoi   
nevhodný do 12. let
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit 
vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují 
do místní vietnamské komunity. Kdosi se 
totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv. 
Otevřenými dveřmi do světa, v němž vlád-
nou pravidla obchodu, rodinných klanů  
a hierarchií a který přehrazuje i jazyková 
bariéra, se mu stává mladá policistka. Ne-
sourodá dvojice – emancipovaná žena, kte-
rá se rozhodla žít podle vlastního rozhod-
nutí a stárnoucí sarkastický vyšetřovatel, 
pro nějž práce zůstala jediným opěrným 
bodem v životě – rozkrývá nejen tajemství 
zločinu, kde jedna vražda odkazuje k druhé, 
ale také vzájemně hledá cestu k poznání  
a respektování toho druhého. A oba čeká 
osudové rozhodování, zda se přiklonit na 
stranu pevných rodinných tradic nebo spra-
vedlnosti.
Začátek v 19 hodin                       
(délka 90 min., vstupné 80,- Kč)

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 15

KOUPÍM 
STAVEBNÍ POZEMEK

V OBCI NA VÝSTAVBU RD.

725 511 091
604 857 748

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2019. Poplatek za jednoho 
psa činí 120,- Kč a za každého dalšího psa 180,- Kč. Pokud máte psa  
v bytovém domě, poplatek činí 1000,- Kč. Úhradu poplatku lze 
uskutečnit v pokladně našeho úřadu 
v Polance nad Odrou každé pondělí 
a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 – 
17.00 hod. Případně je možné uhradit 
poplatek bezhotovostně na účet číslo: 
1649327379/0800, variabilní symbol 
1341, za který dopíšete číslo popisné 
Vašeho domu. 
Ing. Jana Fraisová - referent odboru

POPLATKY ZA PSY
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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


