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Vánoční výstava - řemeslný jarmark  

29.1 .2020 9 :00 – 19 :00   1 .12 .2020 9 :00 – 16 :00

rozsvícení vánočního stromu
V AREÁLU DĚLNICKÉHO DOMU V PolanCE nad Odrou 

Vánoce na dědině

Vánoce 
na dědině

Bohaté občerstvení , pohodová atmosféra zajištěna
Pořadatel Městský obvod Polanka nad Odrou a Polanečtí zahrádkáři

Program rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU 30.1 1 .2019

15 :30 - Vystoupení skupiny MAROD

16:30 - Vystoupení dětí ze ZákladnÍ a Mateřské školy 

17: 15 - Rozsvícení vánočního stromu

17:30 - 18 :30 Reprodukovaná hudba

Návštěvníci mohou shlédnout České Vánoce, 

zakoupit u prodejců vánoční dárečky 

a posedět v naší kavárničce provoněnÉ vůní medoviny, 

domácích koláčů, kremrolí a guláše.

Vánoce na dědině
30.1 1 .2019 - 9 :00–19 :00, 1 .12 .2019 - 9 :00–16 :00

AREÁL DĚLNICKÉHO DOMU V PolanCE nad Odrou 
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Vážení občané,
s blížícím se příchodem zimy je tu i další číslo Polanského zpravodaje 
a opět přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího, čím se rada a zastupitel-
stvo městského obvodu zabývalo.
Rada městského obvodu v období od 4. září do 10.listopadu se sešla 
pětkrát. Opět byly projednávány body majetkoprávního charakteru -  
umístění inženýrských sítí v obecních pozemcích, či souhlasy s připo-
jením sjezdu od rodinných domů k místním komunikacím. 
Z investičních záležitostí rada městského obvodu:
- rozhodla o uzavření smlouvy za podmínky přidělení dotace z Fondu 
životního prostředí MMO ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na 
realizaci akce „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část E“ se zhotovi-
telem Miroslavem Kulou za cenu 703 013,00 Kč,
- rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci přestavby objektu staré rad-
nice „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový 
dům s pečovatelskými byty v Ostravě – Polance nad Odrou“ se společ-
ností MORYS s.r.o. za cenu 20.768.129,77 Kč bez DPH,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava výtluků  
a obrub Polanka“ se společností Ostravské komunikace a.s., za cenu 
149.882,19 Kč bez DPH,
- rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Pečovatelské byty (TDS a BOZP)“.
Mimo jiné rada městského obvodu odsouhlasila nový ceník za proná-

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU
jem prostor Dělnického domu a sportovní haly od roku 2020, schválila 
plán inventur na rok 2019.
Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo mimořádně na 6. zasedání 
dne 23.10.2019 v zasedací místnosti úřadu městského obvodu. Toto za-
stupitelstvo bylo svoláno z důvodu vyhlášení výzvy MŠMT, na základě 
níž lze požádat o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště v Polance 
nad Odrou. Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádosti byl sta-
noven do konce měsíce října a dle stanovených podmínek dotačního 
programu je vhodnější, aby žadatelem byl fotbalový klub, muselo za-
stupitelstvo městského obvodu projednat:
- výpůjčku části pozemků par. č. 2368/1 a 3180/49, vše k.ú. Polanka 
nad Odrou pro Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou,
- smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí na 
stavbu s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu“ pro nabyvatele: 
Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou,
- žádost Fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou o spolufinancování 
investiční akce v rámci dotační výzvy MŠMT z rozpočtu městského 
obvodu Polanka nad Odrou.

Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách městské-
ho obvodu případně na požádání k nahlédnutí v kanceláři tajemnice 
ÚMOb Polanka nad Odrou.

-Z.K.-

DOPRAVA V POLANCE NAD ODROU

PROVOZ ÚŘADU
Ve dnech 23.12.2019 až 27.12.2019 bude Úřad městské-
ho obvodu Polanka nad Odrou pro veřejnost uzavřen.
Dne 30.12.2019 bude úřad pro veřejnost otevřen do 
12:00 hod.
Děkujeme za pochopení a všem přejeme hezké prožití vánočních 
svátků.                                                                                            

Dopravní situace na obecních komunikacích je téma, které asi ni-
kdy nezevšední. Dodržování pravidel a vzájemná ohleduplnost všech 
účastníků silničního provozu jsou základní předpoklady k plynulému  
a bezpečnému pohybu chodců i vozidel a dotýkají se každého z nás. 
Městský obvod Polanka již před léty přijal koncepci řešení bezpeč-
nosti na místních komunikacích. Postupně komunikace v jednotlivých  
lokalitách opravuje a doplňuje o bezpečnostní a zpomalovací prvky.  
V souladu s dopravním značením, zpracovaným odborným projektan-
tem a schváleným dopravní Policií ČR, byly osazeny zónové značky, 
které upravují rychlost na 30 km. Tato rychlost v obytných zónách, 
kde mimo jiné platí přednost zprava, umožňuje bezpečně zastavit 
 a reagovat na jakoukoliv neočekávanou událost. Zároveň ale zachovává  
plynulý provoz.
Další oblast, do které jsme již investovali nemalé finanční prostředky, 
jsou parkovací místa. Je logické, že tato místa budujeme především  
u obecních budov a areálů (škola, školka, Dělnický dům, sportovní 
hala, zdravotní středisko, hřbitov, úřad atd.) I u parkování se dlouhodo-
bě zamýšlíme, jakým dopravním značením je osadit. Bylo již několi-
krát deklarováno, že absolutní většina obyvatel Polanky může parkovat 
na své zahradě či pozemku. Samozřejmě nastanou situace, u kterých 
toto parkování nelze zabezpečit (návštěvy, rodinné oslavy atd.). Proto 
se snažíme umožnit parkování pro tyto případy na již zmíněných parko-
vištích. Bohužel se stalo zvykem, že parkoviště a zpevněné plochy, ale 
i samotné komunikace jsou zcela zaplněny vozidly firemními, dodáv-
kami, kamiony a někdy i autobusem!!! Když se pak podíváte detailněji, 
zjistíte, že doma za branami těchto pohodlných řidičů je zcela prázd-
ná plocha, nebo nevyklizený prostor plný materiálu atd….Proto dnes 
máme u většiny parkovacích ploch parkování na parkovací kotouč, kte-
rý ve vymezenou dobu stanovuje maximální možné stání na parkovišti. 
Mimo tuto dobu lze na těchto parkovištích stát libovolně.

 Na každé radě i zastupitelstvu se problémy dopravy a zejména její 
bezpečností zabýváme. Komunikujeme s policií a stále intenzivněji  
i s občany, kterým stávající situace vadí a bojí se o své děti, rodiče  
či prarodiče. Je jasné, že provoz menší nebude, aut přibývá. Neustále 
se srovnáváme i se státy okolo nás. V zahraničí si nikdo nedovolí jet 
rychle, či zaparkovat mimo vyhrazené parkování! Minimálně v peně-
žence by to velmi pocítil. Ale je evidentní, že ve vyspělé společnosti 
nestačí dodržování pravidel pouze vynucovat. Je zapotřebí, aby se ve 
vlastním zájmu stala snaha o bezpečný provoz pevnou součástí chování 
každého z nás. 
Blíží se Vánoce, svátky klidu a míru. Buďme opatrní a ohleduplní  
k sobě i ostatním a přenesme toto chování i do dalšího období! Přeji 
Vám krásné a pohodové Vánoce.

Starosta

PROVOZ DĚLNICKÉHO DOMU                  
PÁ 20.12.2019 - OBSAZENO - soukromá akce
od 21.12. 2019 do 26.12. 2019 - ZAVŘENO
od 27.12. 2019 do 30.12. 2019 - PROVOZ
od 31.12. 2019 do 01.01. 2019 - ZAVŘENO
od 02.01. 2020 - PROVOZ



V obřadní síni naší radnice proběhlo v sobotu 19.10.2019 letošní po-
slední „Vítání občánků“.  Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 18 
miminek a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Obřad svým vy-
stoupením zpestřily děti z mateřské školky a žáci ze základní umělecké 
školy. Rodičům ještě jednou blahopřejeme a děťátkům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a lásky.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o slavnostní obřad „Vítání občánků“, 
aby tuto skutečnost oznámili na matrice ÚMOb Polanka nad Odrou!
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ 
Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky 
ukládá povinnost označovat psy mikročipem. 
Všechny psy je tímto mikročipem nutné označit nejpozději do konce roku 2019. Výjimku tvoří pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování, provede-
né před 3. červencem 2011. U štěňat musí být označení čipem provedeno nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději 
do 6. měsíce života). 
V případě, že pes nebude od 1. ledna 2020 řádně označen mikročipem, hrozí ve správním řízení uložení pokuty až do výše 20 tisíc korun. Bude na 
něj pohlíženo, jako by neměl platné povinné očkování proti vzteklině. V souvislosti s očipováním psa je rovněž vhodné, aby byl čip zaevidován  
v registru čipovaných zvířat. 

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu

Určitě jste zaregistrovali změnu dopravního značení na parkovišti  
u mateřské školky. Jedná se o parkoviště s parkovacím kotoučem,  
kde maximální doba stání v pracovní dny v čase od 6 do 16 hod. je 
pouze 1 hodinu. Na časově omezené stání ukazuje i modré vodorovné 
dopravní značení.
Prosíme respektujte dobu stání a při parkování na parkovištích s parko-
vacím kotoučem používejte parkovací hodiny.
 B.Š.

PARKOVÁNÍ S KOTOUČEMVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Místní organizace a spolky mají nárok na pronájem malého sálu nebo 
jídelny pro svou činnost jednou ročně bezúplatně.
A. Konání společenských a kulturních akcí
Plesy, zábavy, večírky apod.
1. pronájem celé budovy (mimo restauraci)
a) polanské spolky a organizace zvýhodněná sazba  15 000,- Kč jednou 
ročně
b) každá další akce a ostatní zájemci 25 000,- Kč
2. pronájem velkého sálu, šatny, přísálí, jeviště, kuchyně -  15 000,- Kč
(divadlo, koncert, školení, seminář, apod.)
3. pronájem velkého sálu a jeviště
- první hodina  3 000,- Kč
- každá další hodina  500,- Kč/hod
B. Pronájem jednotlivých místností
4. pronájem malého sálu nebo sklípku nebo jídelny 
do 22.00 hod 180,- Kč/hod
po 22.00 hod 280,- Kč/hod
5. pronájem kuchyně (inventář) 500,- Kč/akci/max. 6 hod
 (každá další hod 100,- Kč)
C. Pronájem velkého sálu ke sportovní činnosti
Nelze pronajmout samostatně jeden kurt na badminton.
pondělí – pátek 14.00 – 22.00  300,- Kč/hod
soboty + neděle + svátky 8.00 – 22.00  300,- Kč/hod

Zapůjčení rakety na badminton   30,- Kč/ks
Míčky nelze zapůjčit ani zakoupit.
D. Pronájem stolního tenisu 
1. stůl v prostoru jeviště 100,- Kč/hod
Míčky a pálky nelze zapůjčit ani zakoupit.
E. Pronájem venkovních sportovišť a šaten
1. pronájem hřiště s umělým povrchem
a) volejbal, nohejbal, tenis  100,- Kč/hod/1 kurt
b) kopaná, házená 200,-Kč/hod 
c) v případech neobsazenosti hřiště mládež do 18 let  zdarma 
2. pronájem hřiště s pískovým povrchem 150,- Kč/hod/1 kurt
3. pronájem jedné šatny a sprchy pro sport    80,- Kč
jednorázově po dobu pronájmu sportoviště
4.  pronájem venkovních šaten pro sportovní akce max. do 22.00 hodin 
a) klubovna, kuchyňka, šatny 150,-Kč/hod
b) celá budova (mimo sklady) 300,-Kč/hod
F. Ostatní pronájmy
Individuální (smluvní) cena po dohodě s pronajímatelem.
Platnost od 01.01.2020
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Polanka nad Odrou 
č. 0316/RMOb-Pol/1822/25 ze dne 30.10.2019

-IK-
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POLANKA PŘED 25 LÉTY…
- Ke dni 1.1. 1995 měla Polanka 4 109 obyvatel a na konci roku 1995 
měla celkem 4 107 občanů, z toho 2 035 mužů a 2 072 žen. V roce 1995 
zemřelo celkem 63 našich občanů (36 mužů a 27 žen) a narodilo se 
pouze 29 nových občánků (13 chlapců a 16 děvčat). Nepříznivý trend v 
úbytku obyvatelstva stále pokračoval. Přistěhovalo se 115, odstěhovalo 
71 občanů, díky tomu se počet obyvatel udržuje zhruba na stejné úrov-
ni. Sňatků bylo za celý rok celkem 20, z toho jeden církevní.
- V tomto roce uplynulo 100 let od narození akademické malířky Hele-
ny Salichové (25.4.1895). 
- Od 1. března se na dolní Polance pokládalo potrubí páteřní kanalizace. 
Byla rozkopaná a zcela uzavřená hlavní cesta na ul. 1. května, která 
přinesla i výrazné dopravní omezení.
- V březnu se otevřel nově zrekonstruovaný „Lázeňský dům“. V pří-
zemí byla lékárna, denní bufet, služebna Městské policie a agentura 
pojišťovny. V 1. patře byla restaurace s banketní místností. V podkroví 
byly připravené apartmány pro hotelové ubytování. V ostatních patrech 
přístavby byly zařízeny rehabilitační ordinace.  
- Od 1. dubna na Janové zahájil provoz denní bar „U Brožů“.
- Od 27. dubna zahájila v Polance svou činnost místní služebna městské 
policie.
- V dubnu zahynul na železniční trati Polanecké spojky čtrnáctiletý 
chlapec z Ostravy- Zábřehu, když se na mostě Polanecké spojky nad 
hlavní tratí dotkl troleje.
- Od 28.05. začala jezdit nová autobusová linka č. 64 přes Janovou na 
Hýlov (Sanatoria)
- V červnu zemřela nejstarší občanka Polanky paní Jenovefa Neu-
wirthová ve věku nedožitých 98 let. Byla to poslední obyvatelka, která 
se narodila v předminulém století.
- Koncem června opustili školu poslední osmáci, od září byla opět zří-
zena devátá třída.
- Dne 27. července se v Odře utopil Dušan D. z Polanky, ul. U Rybníč-
ku. Bylo mu 30 let.
- Dne 1.9. v 4.53 hodin vyjel z točny u Klimkovic na svou první jízdu 
autobus linky č. 59.
- Ve školním roce 1995/96 nastoupilo do 15 tříd ZŠ v Polance celkem 
321 žáků, z toho 185 chlapců a 136 dívek.

V mateřské školce bylo zapsáno v šesti třídách 150 dětí.
Základní uměleckou školu navštěvovalo 149 žáků.
- Dne 16.9. byly na našem úřadě vystaveny barevné letecké snímky 
Polanky (velkých rozměrů) pořízené v tomto roce.
- Dne 11.10. v 11.45 hodin byl vpuštěn do rozvodů plynového potrubí 
na Osadě míru plyn.
- U příležitosti oslav 180 let školství v Polance v pátek 24. listopadu 
1995 se konal slavnostní koncert žáků ZUŠ. Při této příležitosti pře-
vzala ředitelka školy z rukou starosty Přemysla Kaspříka čestný název 
Základní umělecká škola Heleny Salichové, propůjčený škole minister-
stvem školství, kultury a tělovýchovy.
- Knihovna v Polance půjčovala dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. 
Měla kolem 500 čtenářů, z toho 230 dětí do 15 let.
- V roce 1995 navštívilo místní kino v Polance 3 052 diváků, tržba 
činila 54 008,- Kč.
- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1995 u 5 zásahů, z toho 1x při 
čerpání vody ze zatopeného sklepa na ul. Malostránska č.p. 140. Mimo 
Polanku zasahovali hasiči při čerpání zatopeného krytu civilní obrany 
v Porubě, při požáru lesního porostu na myslivně v Porubě, při požáru 
stohu slámy v zemědělském družstvu v Porubě a u požáru travnatého 
porostu na haldě v Michálkovicích.   
- V tomto roce se připravovaly změny v majetkoprávních vztazích, pro-
tože bývalí členové Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), které Dělnický 
dům původně patřil a která si jej v letech 1929-30 vlastními silami po-
stavila, znovu založili Dělnickou tělocvičnou jednotu v Polance a usilo-
vali o to, aby jim byl Dělnický dům v rámci restitučních zákonů vrácen. 
Hlavním motivem jejich úsilí bylo, aby dosavadní tělocvičná činnost 
zůstala v plné míře zachována, a aby majetek DTJ zůstal v Polance. 
- SPT Telecom zprovoznila v Polance 210 nových telefonních linek  
a 5 veřejných stanic.
- Počet popisných čísel v Polance k 31. prosinci 1995 byl 1 187.
- V roce 1995 si polančané připomněli 40. výročí založení JZD (1955)  
a 180 let od otevření první jednotřídní obecné školy v Polance, která 
byla zřízena na místě pohostinství U Dluhoše (1815). 

Ze zdroje Polanský zpravodaj a Kronika Polanky 
zpracoval Stanislav Výtisk

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dne 11.10.2019 se v sále Dělnického domu uskutečnilo tradiční pod-
zimní setkání jubilantů – občanů Polanky nad Odrou, kteří v tomto roce 
slaví životní jubileum 70, 75 a 80 let. Starosta Pavel Bochnia předal 
jubilantům osobně malý dárek a všichni přítomní se při skleničce a ma-
lém pohoštění pobavili a zavzpomínali se svými vrstevníky na společné 
zážitky let minulých. Velké poděkování patří žákům ze základní umě-
lecké školy, kteří setkání obohatili svým vystoupením pod vedením ře-
ditele Mgr. Petra Kotka. Poděkování patří také Písničkářům, kteří jako 
každoročně jubilanty potěšili svým krásným vystoupením.

Petra  Mamulová
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SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení čtenáři Polanského zpravodaje,
s nástupem do funkce ředitele školy jsem si předsevzal po dobu svého 
„ředitelování“ pravidelně přispívat do tohoto občasníku. Nadarmo se 
neříká, že škola je hned po kostele a hospodě ta nejdůležitější budova 
v obci (pořadí si samozřejmě každý určí sám). Proto se domnívám, že 
čtenáře zpravodaje, ať jsou to žáci, rodiče našich dětí a žáků nebo naši 
absolventi, by informace o škole a školce mohly zajímat. 
Mnoho jich najdete na webových stránkách školy www.zspolanka.
cz, ale často bez patřičného komentáře. Před začátkem školního roku 
byly stěžejní dokumenty, jako školní řád, klasifikační řád, vnitřní řády 
školních jídelen apod., aktualizovány. Zveřejněna byla také koncepce 
rozvoje školy. Tento strategický dokument nastiňuje, kam by se naše 
škola mohla dále rozvíjet. 
V prvé řadě bych nechtěl během svého funkčního období zapomenout 
na dobře fungující prvky. Příkladem může být pozitivní klima, které 
na škole panuje díky dobré komunikaci a vzájemnému respektu mezi 
pedagogy a žáky a pedagogy navzájem. Naopak nás podobně jako jiné 
školy v republice „tlačí bota“ v obnově informační techniky, to je však 
finančně poměrně nákladná záležitost. Další investice si vyžádají např. 
renovace šaten, elektroinstalace budovy MŠ či kotelen (mimo budovu 
hlavní, kde proběhla rekonstrukce letos). Pevně věřím, že s postupem 
času ve spolupráci se zřizovatelem se nám podaří společné plány do-
táhnout do zdárného konce. 
Nutno podotknout, že řada cílů, která ale vysoké finanční prostředky 
nevyžaduje, již realizována byla. V dnešní době každá správná do-
mácnost třídí odpad. Tak proč bychom to neměli dělat ve škole taky?  
Už třídíme a stačilo jen do prostor školy umístit příslušné nádoby. Dal-
ším splněným cílem je žákovský parlament, který se už začal scházet. 
V minulém čísle jsem uvedl, že mi bude chybět bližší kontakt se žáky. 
A chybí. Proto jsem velice rád za zpětnou vazbu, kterou mi parlament 
dává, a zároveň pyšný na žáky, kteří byli do něj svými spolužáky zvo-
leni. Pyšný z toho důvodu, jak věcně dokážou komunikovat a argu-

mentovat. Nejen pro mě, ale i pro další zaměstnance školy je důležité 
si uvědomit, že bez žáků a dětí, které školu navštěvují, by žádná škola 
nemohla existovat. Platí jednoduché pravidlo: spokojený žák = spo-
kojený rodič = spokojená škola. Uvědomuji si, že samozřejmě nelze 
všem požadavkům žáků vyjít vstříc, ale nejlepší na tom všem je, že si 
to uvědomují i samotní žáci. Důležité však je najít společnou cestu a té 
se i přes překážky držet. 
První překážkou, ne však pro děti a žáky, ale pro jejich rodiče, může být 
plánovaná reorganizace školních jídelen. V době, kdy čtete tyto řádky, 
je možné uskutečnit hotovostní platby a stravování cizích strávníků při 
jídelnách u mateřské i základní školy. Od 1. 1. 2020 bude možné strav-
né uhradit pouze bezhotovostním převodem a stravování cizích strávní-
ků bude možné jen v jídelně u základní školy na ulici Heleny Salichové 
č. p. 1053. Plánované změny v návaznosti na EET jsou spíše nutností 
než rozmarem ředitele školy. Zároveň by bylo přinejmenším komické, 
aby stejná jídelna vydávala stejné jídlo cizím strávníkům s rozdílnou 
cenou u mateřské školy a u školy základní. 
Další, pro některé možná nepříjemnou novinkou, může být zrušení 
školního plesu. Jsem si vědom, že školní ples měl v Polance nad Odrou 
již mnohaletou tradici, ale bohužel rizika spojená s ekonomickou strán-
kou věci a organizací zatím převládají nad pozitivy. Rozhodně není 
mým cílem školu veřejnosti uzavřít, ba naopak, už teď mám v hlavě 
plány na akce, které se doufám v tomto školním roce ještě uskuteční. 
Vždy ale budou spojené s hlavními cíli, které škola má, a to vzdělává-
ním a výchovou mladých lidí. Jaké akce to jsou? Nechte se překvapit, 
určitě se o nich dozvíte v dalších číslech Polanského zpravodaje.
Závěrem bych si dovolil poděkovat klubu rodičů při naší škole, který 
od začátku školního roku stihl pro žáky naší školy zorganizovat bez-
vadné akce v podobě stezky odvahy či Polanského světélkování.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám popřál poklidný adventní čas 
bez zbytečného stresu.

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní podzimní počasí se vydařilo, užili jsme si dlouhé babí léto. Děti 
z mateřské školy poslední teplé dny tohoto roku využily k radovánkám 
na školní zahradě. Na konci října se uskutečnilo Uspávání broučků, 
na které byli pozváni také všichni rodiče. Bylo třeba nahrabat listí na 
hromady, uklidit lavičky a zazimovat pískoviště. Děti pomáhaly s vy-
dlabáváním dýní a s výrobou podzimních svícnů. Na závěr se všichni 
sešli u ohně a pochutnali si na opečených párcích. 
V září i v říjnu děti zhlédly divadelní představení a v rámci canisterapie 
navštívila každou třídu paní s dvěma pejsky. Děti se nejprve dozvě-
děly něco o tom, jak se k nim správně chovat a poté pejsky nakrmily  
a pomazlily.

Starší děti navštívily dopravní hřiště, kde se seznámily se základními 
pravidly silničního provozu z pohledu chodců a cyklistů. Pěkného po-
časí využily některé třídy k procházce po Poodří. Zde se lépe seznámily 
s životem u rybníka a v něm.
Za zmínku stojí také vystoupení předškoláků u příležitosti Vítání ob-
čánků a návštěva v Domově pro seniory v Klimkovicích. Děti babič-
kám a dědečkům zazpívaly, přednesly pásmo básniček a na závěr jim 
předaly vlastnoručně vyrobené dárečky.

Bc. Eva Urbánková, učitelka MŠ
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Setkání rodáků a starousedlíků 2019
Letošní „Setkání rodáků a starousedlíků z Janové a Přemyšova“, již  
s pořadovým číslem devět, se konalo dne 11.10.2019 ve Společenském 
domě na Janové. Jeho účastníci se během příjemně stráveného podve-
čera dobře bavili a společně zavzpomínali, co se změnilo a událo od 
loňského setkání. Jako každoročně i letos ve svém nabitém programu 
vyšetřil chvilku, a se spoluobčany rychle se rozrůstající části Polanky 
přišel pobesedovat i současný starosta obce pan Pavel Bochnia. Letošní 
setkání svou účastí obohatil i pan Mgr. Jaroslav Král, který jako vel-
ký pamětník a bývalý kronikář svými vzpomínkami nejednoho rodáka 
dokázal vrátit do dob minulých. K dobré pohodě jednoznačně přispěly  
i stoly plné sladkých a slaných dobrot. Za ně se sluší poděkovat manže-
lům Hellerovým a pánům Václavovi Michalčíkovi a Radkovi Bestovi. 
Organizační zajištění leželo na bedrech místostarostky paní Martiny 
Šoustalové.

Markéta Štverková

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
Možná jste již někdy přemýšleli o tom, jestli vaše dítě netrpí nějakou 
specifickou poruchou učení (SPU). Podstata jeho obtíží ve škole ne-
spočívá v nedostatku obecné inteligence, naopak překvapí originálním 
řešením matematických příkladů, je úspěšné v předmětech, které ho 
zajímají, přitom jeho čtení není na potřebné sociální úrovni. Nebo dítě 
zvládne čtení, ale jeho výkony v počtech šokují. Variabilitu poruch  
a jejich vzájemné kombinace snad ještě nikdo nespočítal. Za všechny 
uvádím ty nejčastější. 
Předpona dys- u vyjmenovaných poruch znamená rozpor, deformaci. 
Naznačuje, že se něco vyvíjí chybně nebo neúplně. Druhou část názvu 
tvoří řecké označení postižené dovednosti.
Dyslexie – porucha osvojování čtenářských dovedností. Je to pojem 
nejznámější. Byla a je poruchou nejnápadnější, proto se o ní hovořilo 
nejdříve. V definicích se obvykle setkáváme s konstatováním, že úro-
veň čtení a porozumění čtenému je obvykle nižší, než bychom očeká-
vali vzhledem k ostatním schopnostem a výkonům dítěte.
Dysgrafie – porucha osvojování psaní. Postihuje grafickou složku pí-
semného projevu. Písmo je neúhledné, nečitelné.
Dysortografie – porucha pravopisu. Postihuje grafickou a pravopisnou 
složku písemného projevu. Žák není schopen prakticky použít i dobře 
naučená pravopisná a gramatická pravidla.
Dyskalkulie – porucha matematických dovedností. Typické je obtížné 
chápání číselných pojmů, provádění operací, čtení čísel a matematic-
kých symbolů.
Základní diagnostiku provádějí pedagogové na prvním a druhém stupni 
ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou. Pokud se u dítěte projeví nějaká z výše 
zmíněných poruch, tak se souhlasem zákonného zástupce odešle škola 
zprávu (žádost) o vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu 
v Ostravě-Porubě. Po návštěvě dítěte a jeho prověření poradna vydá 
zprávu závaznou pro školu, v čem má být dítě zohledňováno a zároveň 
poradí rodiči, jak s dítětem pracovat doma.

Mgr. Jiří Sikora, výchovný a kariérový poradce

Podzimní čas v ZUŠ H. Salichové
Listopad je v letošním roce spojen s významnou vzpomínkou na same-
tovou revoluci. K 30. výročí této události jsme pro vás připravili akci 
s názvem Sametový koncert, kterým si toto významné datum chceme 
připomenout. Na koncertě, který se bude konat 28. listopadu v 16:30  
v koncertním sále ZUŠ vystoupí společně žáci i pedagogové naší školy 
a budete moci shlédnout výtvarné práce našich žáků. 
S prosincem se přeneseme do doby adventu, který se v ZUŠ nese  
v duchu příprav na adventní koncerty. Tento čas je neodmyslitelně spo-
jen s blížícími se vánočními svátky ale také se shonem a uspěchanou 
atmosférou. Abyste si pravou podstatu adventu připomněli, připravu-
jeme pro vás, tak jako každý rok, koncerty žáků a učitelů, na které 

vás tímto srdečně zveme. Adventní žákovský koncert se uskuteční ve 
středu 11. prosince v 16:30 v koncertním sále ZUŠ a uslyšíte skladby 
sólové i komorní. Koncert učitelů se bude konat v neděli 8. prosince  
v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích. 
Dále připravujeme řadu třídních žákovských koncertů, o kterých pra-
videlně informujeme jak na nástěnkách naší školy, tak na webových 
stránkách ZUŠ. 
Těším se, že se na některé z našich akcí setkáme a současně vám za 
všechny zaměstnance ZUŠ přeji příjemné a požehnané Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce.

Mgr.art. Petr Kotek - ředitel ZUŠ

SBĚRNÉ DVORY
V pátek 1. listopadu přešly ostravské sběrné dvory opět na zkrácenou 
zimní provozní dobu, která potrvá až do konce března příštího roku. Od 
listopadu 2019 rovněž došlo k rozšíření služeb sběrného dvora ve Staré 
Bělé a ke zrušení sběrného dvora v Proskovicích.
Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondě-
lí do neděle zavírat v 18 hodin, tedy o dvě hodiny dříve oproti letnímu 
režimu, sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově, Ma-
riánských Horách a Staré Bělé budou od pondělí do pátku otevírat až v 
10 hodin (na rozdíl od letní 9. hodiny) a zavírat budou o hodinu dříve, 
tedy v 18 hodin, a v sobotu budou otevřeny od 8 do 12 hodin. Sběrný 
dvůr v Krásném Poli bude v provozu ve středu a v pátek od 14 do 18 
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Provoz sběrného dvoru v Polance 
zůstává celoročně beze změn.
Více informací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou Ostrava-
né ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také interaktivní mapa 
ostravských sběrných dvorů jsou k dispozici na www.ozoostrava.cz.

Provozní doba sběrných dvorů platná od 1. 11. 2019:
Sběrné dvory zimní provozní doba 
 (listopad - březen)
Poruba, Zábřeh, Přívoz, Kunčice PO - NE 8.00 - 18.00

Martinov, Mariánské Hory, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá  
 PO - PÁ 10.00 - 18.00, SO 8.00 - 12.00

Krásné Pole ST, PÁ 14.00 - 18.00, SO 8.00 - 12.00

Polanka ST, PÁ 14.00 - 18.00, SO 8.00 - 12.00 
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Adam Kowalski šampionem
Vítězem celého italského šampionátu v jízdě na motokárách v kategorii 
Easykart Italia 2019 se poprvé stal Čech, rodák  z Polanky nad Odrou, 
Adam Kowalski. Z celkem sedmi závodů přesvědčivě a to včetně kva-
lifikace vyhrál čtyři závody, dvakrát byl druhý a jednou třetí. Když za 
velkého horka stylově vyhrál v Sieně i poslední závod sezóny, mohl 
společně se svým týmem EMILIAKART konstatovat, že se podařilo 
splnit to, co si předsevzali. Vyrovnané výkony v průběhu celé sezóny 
nenechávají žádný prostor pro pochyby, že se jedná o náhodný výsle-
dek. Italským šampionem 2019 se tak stal třináctiletý nenápadný žák 8. 
B a občan Polanky nad Odrou, který se probojoval do světové špičky  
v jízdě na motokárách v kategorii juniorů.
Požádali jsme Adama o rozhovor.

Kdo tě, Adame, k tomuto sportu přivedl?
Taťka, kdysi také závodil. Začal jsem, když mi byly čtyři roky.
Za který tým jezdíš?
Momentálně jako jediný Čech ve své kategorii za italský tým Emilia 
Kart.
Kterých závodů se účastníš?
V seriálu Easykart Italia jedu 9 závodů ročně. Jezdí se různé, zhruba 
dvoukilometrové okruhy. A samozřejmě mistrovství světa.
Která vozidla používáš?
Starší motokáru používám na závody, protože je osvědčená a prověře-
ná, v novější trénuji. Motokáry Easykart 100 cc jsou poháněny benzí-
novým motorem. Vyrobila je firma Birel Art. Právě italská firma Birel 
Art vytvořila mezinárodní projekt Easykart a dává šanci začínajícím 
jezdcům.
Kolik taková motokára stojí?
Kolem 100 000 Kč.
Kdo se o tvé motokáry stará?
Taťka, mamka i já.
Kde a jak často trénuješ?
Zhruba jednou týdně v E-Motion Parku Ostrava. Trénink trvá 2 hodiny. 
Jen co nám to počasí dovolí, přesuneme se na venkovní závodní dráhy. 
Protože zima se u nás drží dlouho, jezdíme potom trénovat do Itálie, 
kde je tepleji. Trénujeme a testujeme techniku výhradně na tratích, kde 
se pojedou závody. Během zimy chodím ještě cvičit a posilovat partie 
těla, které jsou mým sportem nejvíce namáhané. Tento trénink absolvu-
ji s osobním trenérem, který odborně dohlíží a radí.
Kdo tě trénuje?
Tatínek a občas poradí i majitel italského týmu Emilia Kart, za který 
startuji.

Kdo tě sponzoruje?
Za podporu v mém sportu vděčím MS kraji, Autoklubu ČR a mým 
rodičům. Mezi dalšími sponzory jsou E-Motion Park, Štěpán Hutník 
Holding atd.
Jakého největšího úspěchu jsi zatím ve své kariéře dosáhl?
Jsem dvojnásobným mistrem světa, a to za rok 2016 a 2019. Obě mis-
trovství proběhla v Itálii. Italové obecně motoristický sport zbožňují. 
Mají k dispozici velké množství závodních drah.
Jaké bývají výhry?
Hlavně poháry.
Jak na závody do zahraničí cestuješ? Kdo zajišťuje ubytování?
Jezdíme dodávkou. Jednu motokáru převážíme v autě, druhou v přívěs-
ném vozíku. Vše zajišťují rodiče.
Jak se na závodech v zahraničí domluvíš?
Italsky. Včetně technických pojmů.
Co je na tom sportu psychicky nejnáročnější?
Jednoznačně start, protože jsme blízko sebe, je to velmi nebezpečné. Je 
třeba se hodně koncentrovat. Před závodem cítím stres, který pak ihned 
po startu pomine. Potom se soustředím neudělat chybu, hlídat si brzdné 
body a bezchybnou stopu. Je toho daleko více, co si musím pohlídat, 
ale ve zkratce je to tak.
Měl jsi už havárii?
Měl, ale skončilo to „jen“ naraženými žebry a poškozenou technikou. 
Samozřejmě se snažím vyvarovat kolizím, které potom tento sport hod-
ně prodražují.
Jak jsi při závodu chráněn?
Mám nákrčník, žeberník, přílbu a rukavice, žáruvzdornou kombinézu  
a boty. Všechno pro bezpečnost je schváleno FIA.
Jak zvládáš při tak náročném sportu školu?
Motokárám věnuji hodně času a námahy, takže obtížně. Ale snažím se.
Kdo je tvým vzorem?
Brazilský pilot Formule 1 Ayrton Senna. Bohužel zahynul během tra-
gické nehody.
Chtěl by ses tomuto sportu věnovat i v budoucnu?
Rozhodně ano. Závodění je můj život. Chtěl bych se dostat dál až do 
formulí.
Co tě čeká v nejbližší době?
Příprava na únorové testy a následné první závody v italského šampio-
nátu s novou technikou, a to v nové rychlejší třídě. Další věci jsou ještě 
v jednání a závisí to hodně na sponzorech.
Děkujeme Ti za rozhovor a přejeme úspěšné pokračování Tvé závodní 
kariéry.

ptali se žáci 8. ročníku
Foto s laskavým svolením Easykart.cz
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Mistrovství světa XTERRA 
Mistrovství světa v terénním triatlonu XTERRA za účasti našeho 
spoluobčana.
Poslední říjnový víkend se na havajském ostrově Maui konalo Mistrov-
ství světa v terénním triatlonu XTERRA. Spolu s 21 člennou českou 
reprezentací se na Havaj vypravil i polanecký občan Roman Kubica, 
který se do závodu kvalifikoval třetím místem na světovém poháru v 
Německu. Kubica se v minulosti věnovat triatlonu pouze doplňkově a 
jeho hlavní disciplínou bylo výhradně olympijské cross country hor-
ských kol, kde se mu v loňské sezóně povedlo v zahraničních závodech 
získat body do světového žebříčku UCI.
V letošním roce Kubica využil blízkosti světového poháru v terenním 
triatlonu v Německu a při své první účasti si zajistil přímou nominaci 
na světový šampionát.
Na mistrovství světa čekalo na zhruba 600 závodníků z celého světa 
1500 metrů plavání v Tichém oceánu, 32 kilometrů horské cyklistiky 
a 10,5 km běhu v tropickém lese. Profil cyklistické a běžecké části byl 
značně kopcovitý. Teplota dosahovala v průběhu závodu přes 30 stup-
ňů a byla provázena značnou vlhkostí, která je pro region typická. 
Polanecký rodák se po plavecké disciplíně pohyboval až ve druhé po-
lovině startovního pole (321. místo). V cyklistické části však zužitko-
val zkušenosti a výkonnost z horských kol a výborným časem (36. )
se dostal hluboko do první stovky závodníků. Běžecká část Kubicovi 
již tolik nevyhovovala, ale i tak si udržel svou pozici a dokončil závod 
mistrovství světa na 77. místě absolutního pořadí, 12. v kategorii a 6. 
z českého výběru.
Se svým umístěním byl Kubica spokojený a poděkoval obci Polanka 
nad Odrou za její podporu.
Děkujeme Romanovi za skvělou reprezentaci naší obce na mezinárodní 
úrovni.

Za Školskou, sportovní a kulturní komisi Martin Sýkora

- DRAKIADA - DRAKIADA - DRAKIADA - DRAKIADA - 
Druhou říjnovou sobotu uspořádal náš sbor dobrovolných hasičů pro 
veřejnost drakiádu. Stejně jako minulý rok se akce konala na poli vedle 
fotbalového hřiště v Polance. Díky krásnému počasí, které bylo jako na 
objednávku, letos žádný drak neuvízl na stromě, ale zato se jeden pro-
letěl až na Janovou. Tento drak také vyhrál cenu draka, který byl nejdál.
Při této drakiádě byly vyhlášeny dvě soutěže, a to o nejhezčího ručně 
vyrobeného draka a o největšího létajícího draka. Na obě soutěže se 
děti perfektně připravily. Z 22 zúčastněných draků byli ručně vyrobe-
ní čtyři, a to dokonale. Tito draci létali mnohdy lépe než ti kupovaní. 
Budeme proto moc rádi, když se příště sejde vyrobených draků více. 
Co se týče druhé disciplíny, tak i velkým drakům se v oblacích dařilo. 

Někteří se dokonce museli pro draka projít po poli hodně daleko, jak 
se jim chudák drak v tom větru splašil. Po dvou hodinách pouštění dra-
ků jsme započali s vyhodnocením. Vyhodnotili jsme všechny katego-
rie a předali ceny. Každý z dalších zúčastněných draků dostal alespoň 
sladkou odměnu. Během celé akce jsme na rozdělaném ohni opékali 
buřty a také byla možnost si koupit limonádu, pivo, čaj nebo svařák. 
Na ukázku byla přítomným občanům připravena i hasičská technika. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a věříme, že se 
jim akce líbila a těšíme se na další sezónu, kde si můžete přizvat i své 
známé. Myslíme si, že je skvělé pořádat tyto tradiční akce, na kterých 
se můžeme potěšit s krásnou přírodou a okolím v Polance
 Dagmar C. 
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Založení ČČK v Polance n. Odrou
V letošním roce celá naše republika vzpomíná výročí sto let od založení 
ČČK. S  tímto aktem se spojuje i 70.leté výročí založení naší skupiny  
ČČK v Polance n. Odrou. I když činnost a úkoly členů ČČK  při jeho 
vzniku byly velice odlišné od dnešní doby, i dnes jsou naši členové 
ochotni obětovat čas při organizování akcí, které jsme letos k našemu 
výročí naplánovali.
V květnu jsme pro naše členy připravili jednodenní zájezd do Bílé Vody 
a Zlatých Hor, o kterém jsme vás  již informovali.
V srpnu se zúčastnilo 38 zájemců týdenního relaxačního pobytu na So-
láni v horském hotelu Čarták.
V září jsme pro 45 našich  letošních jubilantů ( mají 75, 80 a více let)  
připravili slavnostní setkání v malém sále U Friedlů, které bylo  vypl-
něno krásným kulturním vystoupením souboru Akoband.
Svou letošní činnost jsme prezentovali na panelu v Dělnickém domě ke 
Dni obce, zároveň i výstavou kroniky a fotodokumentací našich akcí 
od r. 2009,
Devatenáct našich seniorů odjelo v říjnu na týdenní relaxační pobyt na 
Horní Bečvě do hotelu Mesit.
V říjnu jsme  na našich uplynulých 70 let činnosti zavzpomínali v sále 
Dělnického domu. Byla to akce „Posezení u cimbálu“ pod hlavičkou 
Školské, kulturní a sportovní komise místního úřadu. Proběhla společ-

ně s oslavou 40. výročí založení Klubu seniorů v Polance n. Odrou. 
Zde jsme přítomným připomněli, jaké nesnadné úkoly překonávali 
naši předchůdci, kteří jako hlavní náplň práce měli poskytování laické 
pomoci při úrazech, při sportovních utkáních nebo spartakiádách. Aby 
mohli podporovat ty nejchudší občany, snažili se získat peníze sběrem 
železného šrotu, léčivých bylin, výsadbou stromků, účastí na žňových 
brigádách, sušením sena a jeho prodejem. Také vykonávali hygienické 
kontroly v hospodách, obchodech i kontrolu pitné vody ve studnách.  
Z bývalých činností platí i dnes  nábor dárců krve, zdravotnické před-
nášky a starost o seniory, pro které zajišťujeme týdenní relaxační poby-
ty, kde se seniorům líbí. Odpočinou si  a načerpají další sílu. I  slavnost-
ní shromáždění jubilantů je pro naše starší členy vhodnou příležitostí  
k setkání se svými vrstevníky a získání dobré nálady.
Právě i vzpomínkový večer Posezení u cimbálu byl velmi úspěšný. Pří-
tomní se pobavili, mnozí si i zazpívali, při skleničce vína z vinotéky 
Horsákových byli velmi spokojeni.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli letos na všech našich 
uskutečněných akcích, také panu starostovi, který se našich akcí zú-
častňuje a panu předsedovi ŠKS  komise Martinu Sýkorovi za obětavou 
spolupráci. 
Naším prvořadým úkolem je získat do naší místní skupiny ČČK mladé 
nové členy, kteří budou v naší práci pokračovat.  
 Blažena Králová
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Někdy plány ne zcela vyjdou, a tak……

Zájezd do ekologické vesnice Hostětín a zámku v Bučovicích

je třeba rychle se přizpůsobit náhle vzniklé situaci a vymyslet plán jiný.
Tak to bylo i se zájezdem, který si naplánovali členové DTJ Polanka 
nad Odrou. Když jsme se dozvěděli vloni na podzim o spuštění nové 
lodě na přehradě Slezská Harta, trasa zájezdu na letošní rok byla jasná. 
Dopoledne prohlídka zámku v Bruntále, odpoledne vyhlídková pro-
jížďka po přehradě. Bohužel se v průběhu celého léta nepodařilo maji-
telům a provozovatelům lodi doplnit potřebná povolení, a tak jsme celé 
léto četli na webových stránkách tento odkaz: „Velice se omlouváme, 
ale výletní loď HARTA je do odvolání z technických důvodů mimo 
provoz. O zahájení plaveb budete informováni! V tuto chvíli není mož-
né rezervovat plavby na tuto loď. Děkujeme za pochopení“. 
Jedná se totiž o historicky vůbec první velkokapacitní loď na Slezské 
Hartě, vyrobenou v letech 2017-2018 v Polsku. Uveze 45 osob + po-
sádku, spodní paluba je plně bezbariérová, horní pak vyhlídková. Je 
zde ponechán prostor i pro jízdní kola a kočárky. Unikátnost této lodi 
je zejména v jejím pohonu, který tvoří lithiové baterie. Doplňkově je 
vybavena solárními panely, umístěnými jak na střeše plavidla, tak po 
jeho bocích. Pohon lodi je tak plně ekologický. Harta je ocelovým ka-
tamaránem, poháněným elektromotory s celkovým výkonem 2x25 kW. 

Je dlouhá 17,99 m a 5,06 m široká. Výrobu lodi finančně podpořil Mo-
ravskoslezský kraj. Domovský přístav má v Leskovci nad Moravicí.
Bylo tedy nutné hledat náhradní variantu. Podařilo se na poslední chvíli 
zajistit výjimečnou exkurzi v závodě Hedva Rýmařov. Je to tradiční 
česká firma, která se zabývá výrobou žakárských tkanin, mezi nejpřed-
nější produkty patří výroba historických a krojových brokátů, tkanin 
pro módní doplňky, dále bytové a dekorační látky, podšívky a tkaniny 
pro pohřební účely.Tyto látky sami navrhují, tkají i šijí. Vlastní desig-
nové studio činí z jejich výrobků jedinečné a exkluzivní produkty. Vy-
tvářejí vlastní kolekce, ale i zpracovávají vzory dle předloh zákazníků.  
Program zájezdu jsme mírně upravili. Komentovaná prohlídka zámku 
s nádhernými interiéry v Bruntále byla přeobjednána na odpoledne, do-
poledne jsme absolvovali úžasnou exkurzi s vyčerpávajícím výkladem 
v Hedvě, stihli jsme i předem domluvený oběd a na závěr jsme stačili 
zajet do Leskovce nad Moravicí a alespoň si elektroloď zblízka pro-
hlédnout. Počasí nám přálo, a tak jsme si pochvalovali, že se nám i le-
tos zájezd opravdu vydařil. Děkujeme tímto zastupitelstvu MO Polanka 
nad Odrou za finanční příspěvek na dopravu, bez něhož bychom naše 
zájezdy každoročně realizovali jen stěží.   

Ivana Olšáková

ZO ČZS v Polance n/Odrou navštívila obec Hostětín, který je znám 
především jako obec s neobvyklou koncentrací modelových ekologic-
kých projektů (obec vytápěna biomasou, odpadní vodu čistí rostliny v 
kořenové čističce, vystavěn pasívní dům Centrum Veronica, moštárna s 
BIO-produkcí, historická sušírna ovoce, solární ohřev vody atd.). Cen-
trum Veronica zdědilo starou zahradu, kterou nás provedla paní ředi-
telka Marie Křiváková a zasvětila do procesu přírodního zahradničení, 
záchrany starých odrůd ovoce a obnovy ekologických sadů v krajině. 
Za svůj přínos k ochraně životního prostředí obdržel Hostětín řadu 
ocenění. V r. 2010 si přijel modelové projekty prohlédnout i britský 
následník trůnu Princ Charles. Odpoledne jsme navštívili čtyřkřídlý zá-
mek Bučovice se třemi patry arkád a prohlídkou reprezentačních sálů s 
unikátními malovanými stropy jsme zakončili jednodenní zájezd.
Tradiční vánoční výstava a řemeslný jarmark ve dnech 30.11.-1.12.2019 
bylo tématem zpáteční cesty domů. Čímpak překvapíme naše spoluob-
čany? Na vaši návštěvu se těší

Polanští zahrádkáři.
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Skauti informují
Současně s prvním rozezněním školního zvonku v novém školním roce 
začal i skautský rok. Na začátku září se proto uskutečnil již tradiční 
skautský nábor pořádaný v areálu Dělnického domu, kde si děti mohly 
vyzkoušet různé aktivity. V následujícím týdnu se pak rozběhly pravi-
delné schůzky. V posledním zářijovém týdnu proběhla první oddílová 
schůzka, během které odstartovala celoroční hra. Letos je inspirovaná 
činností nemyslitelně spojenou s Ostravou, a to hornictvím.
Abychom ji začali opravdu poctivě, v sobotu 28.9. jsme v hojném počtu 
vyrazili na prohlídku Dolu Michal. K naší radosti byla zajímavým bo-
nusem k zakoupenému vstupnému možnost prohlédnutí, ale i sestavení 
modelů ze stavebnice Merkur. Nejmladší děti z oddílu Tarbíků se vyda-
ly po stopách pirátů krajem jistebnických rybníků a výpravu zakončily 
opékáním buřtů společně s rodiči. Jelikož podzimní počasí bylo čím dál 
tím více větrné, a tedy ideální pro pouštění draků, v neděli 6.10. jsme 
se sešli na louce u Odry a uspořádali drakiádu, po které byli vyhlášeni 
výherci cen. Ty se rozdávaly např. za nejvíce tančícího draka, ale také 
za nejvíce naběhaných metrů při snaze o vzlétnutí. Třetí říjnovou so-
botu jsme vyrazili společně se skautským oddílem Bílí hadi Studénka 
sázet stromy. A nakonec, aby toho nebylo málo, jsme před podzimními 
prázdninami uspořádali víkendovou výpravu do Třemešné, kde jsme 
byli ubytování v místní faře.
Hlavním cílem výpravy bylo získat „povolení k těžbě v dolech“. V pá-
tek večer proto došlo k rozdělení dětí do tří týmů pojmenovaných podle 
známých „havířských“ měst: Havířov, Orlová a Karviná, které proti 
sobě soupeřily. Jelikož je ale podle známého přísloví ráno moudřejší 
večera, soutěžení bylo ponecháno až na sobotu a do večerky byl jen 
klidový program, a to sledování nově natočeného dokumentu Jednou 
skautem, navždy skautem. 
Následující den se však program již plně rozběhl. Vydali jsme se na 
výlet, během něhož týmy získaly kladný posudek EIA, aby mohly dále 
provozovat svůj důl. Nechyběly však ani doprovodné hry. Po návratu 
zpět na faru a teplém jídle si všichni mohli ověřit své znalosti z oblasti 
šifer, neboť úkolem bylo vyluštit indicie vedoucí k druhu jídla, které 

mělo být na večeři. Týmy prokázaly svůj um a vzápětí vyluštily slo-
va jako placka, oheň nebo obracečka a velmi rychle se dovtípily, že 
na večeři jsou připraveny palačinky. Zatímco se dělaly, úkolem družin 
(tentokrát ne měst, nýbrž družin určených podle schůzek během roku) 
bylo namalovat si vlajku, kterou budou nadále používat. Po večeři ná-
sledoval klid a večerka. 
 Poslední den byl hlavně ve znamení úklidu. Část z nás také navštívila 
mši svatou v kostele. Před odjezdem došlo k vyhlášení výsledků a poté 
následovala cesta domů.
V pondělí 18.11. proběhlo v místní knihovně Deskohraní se skauty. 
Dále bychom Vás rádi pozvali na premiéru dokumentu Hledání lilie, 
který byl vytvořen k příležitosti třicetiletého výročí  od znovuobnovení 
činnosti v roce 1989. Promítat se bude v pondělí 2.12. od 17:00, vstup-
né je dobrovolné. Těsně před Vánoci budeme jako tradičně rozdávat 
Betlémské světlo.

za skauty
Vojtěch Fešar

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, 

ve spolupráci se ZŠ Polanka nad Odrou, vás srdečně zve na již tradiční 

Přijďte si vyrobit svůj vlastní, unikátní adventní věnec nebo svícen. Komponenty a materiál na výrobu adventních 
věnců (korpus, svíčky a barevné dekorační ozdoby - v omezeném množství, vč. vlněných věnců) si můžete zakoupit za 

přijatelné ceny. Zelené chvojí - zdarma. Občerstvení zajištěno Srdečně se na vás těšíme 

Výroba adventních věnců bude probíhat v čase od  

ve dvoraně ZŠ
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Sokolové za pecí nesedí…
S podzimní rovnodenností jsme se všichni připravili na změnu času 
- tentokrát z „letního“ na tzv. „zimní“, jinak na ten čas, kdy slunce 
v poledne svítí nad hlavou. Rodiče přihlásili své ratolesti do krouž-
ků, zazimovali jsme zahrady, ještě zajistit dárky na Vánoce a můžeme 
pomýšlet na plesovou sezónu. Vzhledem k tomu, že se většina aktivit 
z venkovních hřišť na zimu soustředí do sportovních hal a kulturních 
domů, připomínáme, že se sokoly se člověk nenudí ani v zimě. Kdo 
nechce sedět za pecí, může se k nám přidat.
Polanský florbal reprezentuje obec v Podbeskydské lize v kategoriích 
mladší žáci, starší žáci, muži; naši junioři hrají v sezóně 2019/2020 v 
Českém florbalu 3. ligu.
Stolní tenis vedle registrovaných sportovců městského přeboru mužů 
nabízí prostor pro sportovce, kteří nehrají v soutěžích a v pátek v čase 
17-18 hodin si ping-pong mohou vyzkoušet i děti.
Každé pondělí se v sokolovně schází ženy ke zdravotnímu cvičení v 15 
hodin a rády mezi sebou přivítají nové tváře.
Čtvrteční odpoledne tradičně patří tanci a mládeži na hodinách Hipho-
pu s Partrickem a Terkou. Po dětech na sál nastupují ženy a dívky, aby 
si užily taneční lekce pro jednotlivce DANCET F!T, pod vedením Pat-
ricka Ulmana, kterého můžete znát z televizní Talentmanie  nebo z pro-
gramu na ČT Déčko – Rytmix(http://decko.ceskatelevize.cz/rytmix).
Bližší info podá ses. Honová (733 187 743).
První čtvrtek v měsíci na sokolovně probíhají„večery na zajímavé 
téma“; někdy to je beseda, někdy tvoření nebo povídání se zajímavými 
hosty. V říjnu jsme v „Salonu u Viery“ přivítali Lenku Samkovou, která 
nám ukázala, jak si vytvořit podzimní květinové aranžmá.
Ve čtvrtek 5. 12. v 18.00 Vás zveme na besedu s tématem TAJEMNO  

V ŽIVOTĚ s ostravským léčitelem a terapeutem Rostislavem Dobešem.
Přesto, že se náklady na provoz budov i areálů neustále navyšují, naší 
snahou je poskytovat našim členům i veřejnosti sportovní a kulturní vy-
žití, které je dostupné pro celé rodiny i pro děti, které nechtějí nebo ne-
mohou cestovat do velkých sportovních klubů mimo Polanku. Udržení 
dostupnosti sportu pro všechny a zároveň zvyšování kvality zázemí je 
možné jen díky neinvestičním dotacím. V roce 2019 poskytly finanční 
prostředky na částečné pokrytí nákladů na provoz a údržbu a na ná-
kup sportovního vybavení tyto organizace: městský obvod Polanka nad 
Odrou, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy.
V r. 2020 pro Vás PŘIPRAVUJEME:
- sobota 18. 1 . 2020 – DEN PRO ŽENU: 10.00 - 16.00, aerobní cviče-
ní typu Body and Mind: PowerYoga, PortDeBras (spojení moderního 
tance a baletu); doprovodný program
- pátek 24. 1. 2020: 7. SOUSEDSKÝ PLES; předprodej vstupenek:Jiří 
Šlachta, tel. 736 531 728, mail: jiri.slachta@centrum.cz; cena vstupe-
nek: horní sál: 190 Kč / dolní sál: 230 Kč.
Další informace můžete najít i na www.sokol-polanka.cz

www.sokol-polanka.cz                                     ses. Honová 733 187 743 
 

  26. 9. 2019 
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Házené se v Polance daří
Kalendářní rok 2019 finišuje, Vánoce jsou za dveřmi a házenkářská 
sezona v plném proudu. Tréninky, utkání i turnaje ve všech kategoriích, 
sportovní hala praská ve švech. Za sebou letos máme letní i zimní sou-
středění, několik velkých turnajů pro mládež jako je Prague Handball 
Cup, Handball Cup v Pezinku, přípravné turnaje mladších a starších 
žáků ve Zlíně a také množství dalších menších turnajů a přípravných 
zápasů. V neposlední řadě jubilejní 25. ročník Polanka Cupu a každo-
roční Pochování basy. 
Začněme však hodnocení od začátku, a to od těch úplně nejmenších 
- minižáků. V kategorii do 11 let se hraje soutěž celoročně formou tur-
najů. S těmi nejmenšími sportovními adepty jsme se účastnili festivalů 
házené a s těmi trochu zdatnějšími turnajů Masters. Nejdůležitějším 
kritériem je pro nás, aby to všechny malé hráče bavilo, měli radost ze 
sportu, pobytu v kolektivu a na výsledek se nehraje. Velmi nás těší, že 
v současnosti máme v této kategorii okolo 60 dětí. Zajištění tréninků je 
pro nás prioritou a jejich organizaci zajišťuje kolektiv šesti trenérů pod 
vedením dua Katarína Sýkorová - Ivo Kavala. Jsme velmi rádi, že děti 
projevují zájem o sport a házenou v takovém rozsahu.
Naši mladší žáci nastupovali ve své skupině proti těm nejsilnějším 
družstvům z kraje a v žádném utkání nepropadli. Vzhledem k tomu, že 
jsme měli dostatek hráčů, zařadili jsme od září do soutěží také druhé 
družstvo. O hráče se v této kategorii starají trenérky Petra Zeleňaková a 
Dagmar Tvarožková. V posledním listopadovém víkendu se toto druž-
stvo ještě zúčastní tradičního dvoudenního turnaje v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Všechna žákovská družstva trénují minimálně třikrát týdně. 
Jak prožili házenkářský rok starší žáci? Stejně jako jejich mladší kole-
gové strávili rok v silnější skupině severomoravských družstev. Aktu-
álně hrají pod vedením trenérů Jaromíra Friedela a Pavla Nevíma. Le-
tošní rok měli velmi náročný, protože mimo soutěžních utkání odehráli 
24 utkání v celostátní žákovské lize (20. místo). O tom, zda se naše 
družstvo starších žáků bude účastnit celostátní žákovské soutěže také 
v příštím roce, se rozhodne v kvalifikačním turnaji koncem listopadu. 
Také dorostenecká soutěž je ještě v plném proudu. Naše družstvo nastu-
puje ve své kategorii ve skupině 2. ligy Morava. Dobré výsledky drží 
naše dorostenecké družstvo na druhém místě tabulky. Družstvo trénuje 
čtyři až pět krát v týdnu pod vedením zkušeného trenéra Rastislava 
Trtíka.
Družstvo mužů se dlouhodobě účastní moravské 2. ligy. Tým je v pro-
bíhající podzimní části soutěže ve středu tabulky. Věříme však, že ještě 

naváže na dobré výsledky z minulých let a posune se tabulkou vzhůru.
Házenkářský klub pochopitelně nespí ani v době dvouměsíční zimní 
přestávky. Hned začátkem ledna po krátké, ale intenzivní tréninkové 
přípravě následuje několik přípravných utkání a koncem února začíná 
jarní část sezony. V průběhu měsíce února se bude opět připravovat Po-
chování Basy, které se uskuteční v pátek 28. února 2020. Na tuto široce 
oblíbenou akci již nyní všechny příznivce srdečně zveme. 
Aktuální informace včetně rozpisu utkání jednotlivých družstev nalez-
nete na našich webových stránkách www.hazena-polanka.cz. Závěrem 
bychom rádi poděkovali všem hráčům, trenérům, funkcionářům, rodi-
čům dětí a dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas rozvoji házen-
kářského klubu, stejně jako fanouškům a v neposlední řadě všem spon-
zorům a partnerům, mezi které patří především městský obvod Polanka 
nad Odrou, Magistrát města Ostravy, Hejtmanství Moravskoslezského 
kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční i 
materiální pomoc, bez které bychom nemohli naše cíle a představy re-
alizovat. 
Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce 2020 
přejeme všem našim spoluobčanům. **HÁZENKÁŘI**

Římskokatolická farnost Polanka n. Odrou
a místní organizace KDU - ČSL

zvou občany dne 5.1.2020 v 15 hodin 
do kostela sv. Anny na 

NOVOROČNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ  HUDBY

Účinkuji:  Marie Pluhařová - varhany
Renáta Marcalínková - zpěv

Vstupné dobrovolné

 Z polaneckého fotbalu
Mladší žáci – kategorie U13: 
Mladší žáci kategorie U13 (r. 2007 a 2008) po vítězství v městské sou-
těži v uplynulé sezoně, vstoupili do vyšší – krajské soutěže. Svými vý-
sledky navázali na vítěznou vlnu loňské sezóny a po 11 zápasech patří 
našim mladým fotbalistům 2. příčka s 10 vítězstvími a pouze 1 prohrou, 
když nestačili na lídra soutěže FK Stará Bělá.
Velké poděkování patří nejen klukům, kteří na fotbalovém hřišti tráví 
většinu dní v týdnu včetně víkendů, za jejich nasazení a krásné fotbalo-
vé akce, ale i jejich rodičům za podporu na zápasech, z nichž polovina 
se odehrála na různých hřištích Moravskoslezského kraje.
Mladé fotbalisty nyní čeká zasloužená zimní přestávka a s ní spojená 
neoblíbená zimní příprava, která bude zpestřena zimní ligou a halový-
mi turnaji. 
Muži „B“: 
Po loňské sestupové příčce se muži „B“ týmu FK SK Polanka nad Od-
rou chopili šance zůstat v Městském přeboru a po změněné koncepci 
týmu přezimují na 2. místě tabulky se ztrátou 2 bodů na lídra soutěže 
SK Slavia Třebovice. V podzimní části se velmi osvědčila spoluprá-
ce s odchovanci polaneckého fotbalu, kteří již ukončili aktivní kariéru  
v týmu „A“ a fotbalu se věnují již jen ve svém volném čase, tak fotba-
listů, kteří tvoří širší kádr našeho „Áčka“ a v neposlední řadě mladých 
hochů, kteří opustili řady dorosteneckého fotbalu nebo stále tvoří kádr 
dorosteneckého fotbalu, pro které je účast v dospělém fotbale neoceni-
telné sbírání zkušeností.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům polaneckého fot-
balu za podporu na zápasech a věříme v hojnou návštěvnost i na jaře, 
ať už na zápasech týmu mužů A i B, dorostu, starších a mladších žáků 
či 3 týmů přípravek.
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Změny na železnici
Zásadní změnou bude, že Ministerstvo dopravy, které objednává dálko-
vou dopravu ze zákona, objednalo vlaky linky R8 Bohumín - Přerov - 
Brno u dopravce RegioJet,a.s. (dosud linku provozují České dráhy,a.s.). 
Protože dosud není společný tarif platící pro všechny dopravce, musí 
cestující při jízdě do Brna být u těchto vlaků odbaveni tarifem nového 
dopravce, který uznává ve vlacích tarif ODIS v rozsahu jako letos u 
Českých drah.
Významnou změnou je vedení 4 párů spěšných vlaků v trase Ostrava 
hl.n. -Studénka - Štramberk. Tyto vlaky sice v Polance projíždějí, ale i 
při jejich použití z O.-Svinova nabízeji rychlé spojení směr Kopřivnice 
bez přestupu ve Studénce..
V důsledku popsaného vedení brněnských rychlíků novým dopravcem, 
objednal krajský úřad regionální vlaky tak, aby hlavně dopoledne byla 
od nich návaznost např.v Suchdole nad Odrou do všech tří odbočných 
směrů - tedy směr Odry, Nový Jičín i Fulnek a zároveň nemuseli zabez-
pečovat jízdné podle dvou tarifů. Do Mošnova, Ostravy Airport bude  
s ohledem na omezení leteckého provozu pravidelně vedeno 5 párů 
vlaků především na směny v blízké průmyslové zóně a 5 párů vlaků 
bude sezónních od června do října, kdy se očekávají charterové lety. 
Došlo ke zrychlení spojení např. do Karviné - nově z Ostravy-Svinova 
lze dojet i za méně než 30 minut. Protože z Ostravy-Svinova směr Stu-
dénka jedou vlaky i ve 34. minutu (letos ve 38.), lze očekávat zlepšení 
návazností na linku 59 DPO z Dubiny a to také o víkendu.

Dochází rovněž k přečíslování mnoha tratí v jízdních řádech..
Velké změny budou v tarifní politice. Ministerstvo dopravy připravuje 
společný tarif, který by platil u všech dopravců, ale zcela jistě nebude 
zaveden od prosince 2019 s novým jízdním řádem. Proto cestující mu-
sejí zakoupit jízdenku v tarifu, kterého dopravce použijí ke své cestě. 
Zatímco v dálkové dopravě jsou u Českých drah, a.s. uznávány želez-
niční tarify, pak v regionální dopravě, kterou objednávají kraje může 
dojít k tomu, že železniční tarify přestanou platit a bude platit tarif inte-
grovaného systému v kraji.
V Moravskoslezském kraji by měly příští rok v regionální dopravě pla-
tit souběžně železniční tarif TR 10 i tarif ODIS (jako letos).
Naproti tomu např. v Jihomoravském kraji bude v osobních a spěšných 
vlacích, které objednal krajský úřad platit pouze tarif IDS JMK (želez-
niční tarify neplatí). Zásadní změny se očekávají také v Olomouckém, 
Zlínském, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji. Jednání v dané 
problematice nejsou dosud uzavřena, a proto bude dobré, aby se cestu-
jící před jízdou do těchto krajů informovali.
Nový jízdní řád bude platit od 15.prosince 2019.
Nadále na zastávce Polanka nad Odrou zastavuje většina vlaků „na zna-
mení“ (jsou označeny křížkem před časovým údajem). U těchto vlaků 
musí cestující ve vlaku při výstupu obsloužit včas tlačítko pro požada-
vek na zastavení, při nástupu zaujmout takové stanoviště na nástupišti, 
aby mohl být strojvedoucím viděn.

ing. R. Neuvirt

Platí od 15. XII. 2019
Vlak čís. Omezení Čas : Jede v trati

3060  { 2:24 Bohumín (2:05) - O.-Svinov (2:21) - Mošnov, O.A. (2:44)
3360 ## { 3:54 Bohumín (3:35) - O.-Svinov (3:51) - Suchdol n. O. (4:13)
3050 ## { 5:11 Bohumín (4:46) - O.-Svinov (5:08) - Mošnov, O.A. (5:30)
3302 ##    5:41 Návsí (4:12) - Bohumín (5:18) - O.-Svinov (5:38) - Přerov (6:52)
3304 $,    6:33 Bohumín (6:14) - O.-Svinov (6:29) - Hranice na M. (7:11)
3362 denně { 6:50 Bohumín (6:14 v E,X) - O.-Svinov (6:46) - Suchdol n. O. (7:14)

3062  { 7:37 Ostrava hl.n. (7:26) - O.-Svinov (7:34) - Mošnov, O.A. (7:57)
3366 denně { 8:37 O.-Svinov (8:34) - Suchdol n. O. (8:56)
3064  { 9:37 O.-Svinov (9:34) - Mošnov, O.A. (9:57)
3368 denně { 10:37 O.-Svinov (10:34) - Suchdol n. O. (10:56)
2932 # { 11:37 Mosty u J. (10:07) - O.-Svinov (11:34) - Studénka (11:47)
3066  { 11:37 O.-Svinov (11:34) - Mošnov, O.A. (11:57) 
3052 denně { 13:08 Bohumín (12:50) - O.-Svinov (13:05) - Mošnov, O.A. (13:28)
2936 denně { 13:41 Mosty u J. (12:07) - O.-Svinov (13:38) - Studénka (13:51)
3306 denně    14:42 Bohumín (14:18) - O.-Svinov (14:33-38) - Přerov (15:53)
3054 denně { 15:01 Ostrava hl.n. (14:50) -O.-Svinov (14:58) - Mošnov, O.A. (15:21)
2940 denně { 15:41 Mosty u J. (14:07) - O.-Svinov (15:38) - Studénka (15:51)
3370 denně { 16:37 O.-Svinov (16:34) - Suchdol n. O. (16:56)
3056 denně { 17:01 Bohumín (16:42) -O.-Svinov (16:58) - Mošnov, O.A. (17:21)
2944 denně { 17:41 Mosty u J. (16:07) - O.-Svinov (17:38) - Studénka (17:51)
3372 denně { 18:37 O.-Svinov (18:34) - Suchdol n. O. (18:56)
3068  { 19:20 Ostrava-Svinov (19:16) - Mošnov, O.A. (19:38)
2948 # { 19:41 Mosty u J. (18:07) - O.-Svinov (19:38) - Studénka (19:51)
3058 # { 21:11 Bohumín (20:50) - O.-Svinov (21:08) - Mošnov, O.A. (21:30)
3451 # { 22:23 Opava východ (21:42) - O.-Svinov (22:18) - Suchdol n. O. (22:47)
3374 # { 22:57 Bohumín (22:28) - 'Ostrava-Svinov (22:54) - Suchdol n.O: (23:15)

# nejede 24., 31.XII.

## nejede 25.XII., 1.I.

$, jede v W, nejede 27. - 31.XII. 



#

{ vlak zastavuje na znamení nebo na požádání

E
X

Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2019 - 2020

Vlaky směr Studénka

jede 7.VI. - 3. X.

nejede 7.VI. - 3. X.

jede v sobotu 

jede v neděli a státní svátek

Platí od 15. XII. 2019
Vlak čís. Omezení Čas : Jede v trati

3061  { 3:10 Mošnov, O.A. (2:52) - O.-Svinov (3:15) - Bohumín (3:30)
3361 ## { 4:56 Suchdol n.O. (4:38) - O.-Svinov (5:00-06) - Bohumín (5:21)
3301 $,    5:26 Přerov (4:23) - O.-Svinov (5:30) - Bohumín (5:47)
3303 ##    6:11 Přerov (5:03) - O.-Svinov (6:15) - Bohumín (6:33)
3051 ## { 6:54 Mošnov, O.A. (6:35) Ostrava hl.n. (7:06) -  Bohumín (7:15)

3307 denně    7:06 Přerov (6:05) - O.-Svinov (7:09) - Bohumín (7:27) 
3363 denně { 7:39 Suchdol n.O. (7:21)- O.-Svinov (7:44-48 N) - O.-Kunčice (8:00)

3063  { 8:20 Mošnov, O.A. (8:02) - O.-Svinov (8:25) 
3365 denně { 9:20 Suchdol n. O. (9:03) - Ostrava-Svinov (9:25)
3065  { 10:20 Mošnov, O.A. (10:02) - O.-Svinov (10:25) 
3067  { 12:20 Mošnov, O.A. (12:02) - O.-Svinov (12:25) - Bohumín (12:42)
2937 # { 12:20 Studénka (12:12) - O.-Svinov (12:25-34) - Mosty u J. (13:53)
3367 denně { 13:06 Suchdol n. O. (12:49) - O. -Svinov (13:10) - Ostrava hl.n. (13:20)
2943 denně { 14:20 Studénka (14:12) - O.-Svinov (14:24) - Mosty u J. (15:53)
3053 denně { 15:02 Mošnov, O.A. (14:44) - O.-Svinov (15:06) - Bohumín (15:24)
3055 denně { 16:02 Mošnov, O.A. (15:44) - O.-Svinov (16:06) 
2947 denně { 16:20 Studénka (16:12) - O.-Svinov (16:24) - Mosty u J. (17:53)
3371 denně { 17:20 Suchdol n. O. (17:02) - O.-Svinov (17:25) 
2951 denně { 18:20 Studénka (18:12) - O.-Svinov (18:24) - Mosty u J. (19:53)
3057 denně { 19:02 Mošnov, O.A. (18:44) - O.-Svinov (19:06) - # Bohumín (19:24)

3069  { 20:02 Mošnov, O.A.(19:44) - O.-Svinov (20:06) - Bohumín (20:24)
2955 # { 20:20 Studénka (20:12) - O.-Svinov (20:24) - Mosty u J. (21:53)
3373 denně { 21:07 Suchdol n.O. (20:49) - O.-Svinov (21:11) - Bohumín (21:27)
23333 # { 22:08 Bílovec (21:39) - Studénka (21:50) - O.-Svinov (22:13)
3059 # { 22:52 Mošnov, O.A. (22:34) - O.-Svinov (22:56) - Bohumín (23:14) 
3065 # { 23:41 Suchdol n. O. (23:24) -  O.-Svinov (23:45) - Bohumín (24:00)

# nejede 24., 31.XII.

## nejede 25.XII., 1.I.

$, jede v W, nejede 27. - 31.XII. 



#



{ vlak zastavuje na znamení nebo na požádání

N

E
X jede v neděli a státní svátek

nejede 25.XII., 1.I., 7.VI. - 3.X.

nejede 7.VI. - 3. X.

Zastavování vlaků na zastávce v Polance v jízdním řádu 2019 - 2020

Vlaky směr Ostrava-Svinov

jede 7.VI. - 3. X.

v E a X, nutno přestoupit

jede v sobotu 



KOSMETIKA ALENA 
  PROGRAM KINA NA PROSINEC 2019

Úterý 03.12.
Nabarvené ptáče  
do 18 let nepřístupný
Ve snaze uchránit své dítě před masovým 
vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k pří-
buzné na venkov kdesi ve východní Evropě. 
Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak 
je dítě nuceno vydat se na cestu a protlou-
kat se úplně samo divokým a nepřátelským 
světem, ve kterém platí jen místní pravidla, 
předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné 
fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. 
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se 
sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... 
Nabarvené ptáče je hluboce dramatický pří-
běh zaobírající se bezprostředním vztahem 
mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a ne-
vinností a láskou na straně druhé. Je to první 
a nejslavnější román autora knih „Byl jsem 
při tom“ a „Pinball“ - jednoho z nejvýznam-
nějších a nejvýraznějších a světových spiso-
vatelů minulého století Jerzyho Kosińského.
Začátek v 18 hodin    
(délka 169 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 10.12.
Hodinářův učeň   
mládeži přístupno
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři 
sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o 
bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a 
nekonečných strastech. Čí sudba bude sil-
nější? Z Urbana se brzy stává sirotek, které-
ho se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho 
do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do 
sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba 
je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně 
do světa s úkolem hledat bájné hodinky, kte-
ré umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli 
hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban 
nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy ne-
stane. Hodinářův učeň se tedy vydává na 
dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které 
musí překonávat statečností, hodinářským 
umem a dobrým srdcem. Láska k milované 
Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má 
své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí. 
Začátek v 18 hodin    
(délka 102min., vstupné 70,-Kč)

Úterý 17.12.
Lví král   
mládeži přístupno
Snímek Lví král od 
studia Disney, jenž 
režíroval Jon Favreau 
(Kniha džunglí), se 
odehrává v africké 
savaně, kde se naro-
dil budoucí panovník 
všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje 
svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje 
se na svou budoucí vládu. Avšak ne všich-
ni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 
Scar, původní následník trůnu, má své vlast-
ní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný in-
trik, dramat a po nečekané tragédii skončí 
Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou 
nových přátel musí Simba dospět a stát se 
tím, kým je mu souzeno být.
Začátek v 18 hodin                      
(délka 118 min.,vstupné 70,- Kč) 

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
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Plesová sezona 2020 v Dělnickém domě 
17.1. Pá OBECNÍ PLES p. Mamulová 599 425 102
18.1. So VOLEJBALOVÝ PLES p. Měchová 721 877 599
24.1. Pá SOUSEDSKÝ PLES  p. Šlachta 736 531 728
25.1. So PIONÝRSKÝ PLES - pionýrská skupina Ještěr Svinov  p. Planka 602 580 746
31.1. Pá MULTIŽÁNROVÝ PLES p. David 778 158 123
7.2. Pá ZO ČZS -VEČÍREK ZAHRÁDKÁŘŮ A CHOVATELŮ p. Himlarová 602 427 707
8.2. So MYSLIVECKÝ PLES p. Foltýn 605 216 715
14.2. Pá PLES HC Polanka p. Tomášek 736 652 292
15.2. So PLES FK SK Polanka  p. Kaluža 723 578 519
21.2. Pá RYBÁŘSKÝ PLES p. Kaluža 723 578 519
22.2. So MAŠKARNÍ PLES - SDH Svinov p. Kotala 602 726 126
28.2. Pá POCHOVÁNÍ BASY p. Mohyla 604 897 722 
29.2. So MAŠKARNÍ PLES - Mateřská škola Polanka  
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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 

VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?
VYVEZEME SEPTIK?
PROVEDEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU
A KANALIZACI?

WWW.OVAK.CZ

VÍTE, ŽE
I V ROCE 2020


