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Workoutové hřiště nově i v Polance!

Workoutové hřiště nově i v Polance!
Jedno ze tří plánovaných workoutových hřišť je zrealizováno a otevřeno! Děti i dospělí tak mohou plně využívat všechny prvky ke cvičení
a posilování. Toto hřiště doplnilo sportovní nabídku v už tak nádherném
areálu základní školy. Hřiště splňuje veškerá bezpečnostní kritéria včetně kvalitní dopadové plochy. Základ tvoří velká posilovací věž, která
je doplněna pěti posilovacími stroji. Došlo rovněž k terénním a zahrad-

ním úpravám, které budou na podzim doplněny o výsadbu stromů. Celkové náklady činily necelých 1,2 mil. Kč. Na investici jsme získali dotaci
ve výši 700 tis. Kč od statutárního města Ostravy. Věřím, že si všichni návštěvníci budou areál užívat a časem podle finančních možností
postupně dobudujeme další dvě plánováná workoutová hřiště v areálu
Dělnického domu a na Janové.
Starosta

Z JEDNÁNÍ RADY ZASTUPITELSTVA
Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou

Vážení občané,
máme tu léto a my Vám přinášíme souhrn toho, co od května projednávala rada a zastupitelstvo městského obvodu. Téměř s pravidelností
jsou projednávány žádosti o připojení pozemku k místní komunikaci,
či vyjádření městského obvodu, jako vlastníka pozemků, k umístění síti
v obecním pozemku.
Mimo tyto pravidelné body rada městského obvodu
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce střešního pláště č.p. 476“ s panem
Pavlem Staňkem za cenu 4 331.710,10 Kč bez DPH,
- rozhodla o uzavření smlouvy na zajištění Technického dozoru stavby
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro stavbu „Rekonstrukce střešního pláště č.p.476“ se společností JS Property, a.s. za cenu 166.000,00
Kč bez DPH,
- rozhodla o uzavření smlouvy se společností OZO Ostrava s.r.o., jejímž předmětem byla propagace v rámci akce Polanka Cup 2022 a Dětský den za částku 3.782 Kč bez DPH,
- rozhodla o přijetí věcného daru ve výši 15 376 Kč od společnosti
RAPPA, s.r.o., na kulturní akci s názvem „Dětský den“ v Polance nad
Odrou,
- souhlasila s převodem stavby „Zaokruhování vodovodu Hraničky“
v Polance nad Odrou, ve výši účetní hodnoty 597 034 Kč, do majetkové
evidence statutárního města Ostravy,
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Autobusové zastávky 1. května – lokalita Hraničky (PD
+IČ)“ se společností Ostravské komunikace a.s., za cenu 400 000,00
Kč bez DPH,

- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby s názvem „Oprava chodníku, hřbitov Polanka
I. etapa“ se společností V.D.Stav – Ostrava s.r.o., za cenu 2 300.285,09
Kč bez DPH,
- doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní závěrku
statutárního města Ostrava – městského obvodu Polanka nad Odrou,
- doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit závěrečný účet
městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2021.
Rada schvalovala také jednotlivá rozpočtová opatření, kterými se měnil
rozpočet městského obvodu.
Zastupitelstvo městského obvodu se na svém 17. jednání sešlo dne
15.6.2022 v malém sále Dělnického domu. V rámci jednání
- stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
na 15 členů,
- nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 3320 v k.ú. Polanka nad
Odrou,
- doporučilo Zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 1324/1,
- schválilo závěrečný účet městského obvodu Polanka nad Odrou,
- schválilo účetní uzávěrku městského obvodu Polanka nad Odrou za
rok 2022,
- schválilo převod výsledku hospodaření ve výši 9 630 472,69 Kč.
Zastupitelstvo městského obvodu se na dalším jednání sejde
14. září 2022
-Z.K.-

HOSPODAŘENÍ SMO – MĚSTSKÉHO OBVODU
POLANKA NAD ODROU ZA ROK 2021
Zastupitelstvo městského obvodu na svém 17. jednání dne 15.6.2022
schválilo Závěrečný účet SMO – městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2021 a zapojilo volné zdroje z přebytku hospodaření do rozpočtu 2022 ve výši 8 943 tis. Kč.
Výsledek hospodaření - přebytek hospodaření ze závěrečného účtu po
finančním vypořádání roku 2021 činí celkem 21 443 425,62 Kč. Do
schváleného rozpočtu roku 2022 byly zapojeny finanční prostředky ve
výši 12 500 000 Kč, zbývající volné zdroje k použití činí tedy 8 943
425,62 Kč.
Rozdělení volných zdrojů z celkového přebytku hospodaření:
Silnice – stavby, opravy
3 500 tis. Kč
Ostatní záležitosti kultury
100 tis. Kč
Aktiv pro občanské záležitosti
50 tis. Kč
Sportovní hala
100 tis. Kč
Dělnický dům
100 tis. Kč
Pomoc zdravotně postiženým
20 tis. Kč

Bytové hospodářství
227 tis. Kč
Lázeňský dům
260 tis. Kč
Zdravotní středisko
50 tis. Kč
Hřbitov – oprava chodníků
600 tis. Kč
Veřejná zeleň
500 tis. Kč
Požární ochrana
60 tis. Kč
Ostatní činnosti - rezerva
3 376 tis. Kč
Celkem
8 943 tis. Kč
Součástí závěrečného účtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou je také přehled hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou. Příspěvková organizace
vykazuje za rok 2021 kladný výsledek hospodaření ve výši 302 398,65
Kč. Celkový zisk z hlavní činnosti činí 162 083,53 Kč, z doplňkové
činnosti pak 140 315,12 Kč. Zisk z hlavní činnosti je spojen především
s úsporou za energie a nerealizovaným rozšířením pokrytí Wi-Fi, kdy
se předpokládá, že realizace proběhne v letošním roce.		
LK

Vítání občánků
V obřadní síni naší radnice dne 4. června 2022 proběhlo „Vítání občánků“ pod vedením pana radního Jiřího Adamce. Slavnostního obřadu
přivítání mezi občany Polanky nad Odrou se z deseti pozvaných zúčastnilodeset miminek a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Obřad
měl příjemnou atmosféru, kterou svým vystoupením zpestřily děti z
mateřské školky a žáci ze základní umělecké školy. Rodičům ještě jednou blahopřejeme a děťátkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Další slavnostní obřad se bude konat na naší radnici 17. září 2022.
Prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o účast na
vítání občánků, aby tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu v Polance nad Odrou – pmamulova@polanka.ostrava.cz/pmetelkova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 102/599 425 103 nebo osobně v úředních
hodinách PO a ST 07:30-11:15 a 12:15-17:00 hodin.		
P.M.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu léta, a přestože jsou opravdu úmorné vedra,
daří se nám postupně realizovat a dokončovat naplánované investice.
Ta největší, která nám dopravně dlouhodobě komplikovala život, je již
dokončena. Ano, komunikace 1. května je od 1. července plně sjízdná
a bude nám sloužit mnoho let. Její kvalitní povrch ocení nejen všichni
řidiči, ale i občané bydlící v její blízkosti. Bohužel nová cesta také láká
některé řidiče k nedodržování rychlosti! Ve spolupráci s policií budou
probíhat silniční kontroly, abychom zajistili bezpečnost ostatních řidičů, cyklistů a především chodců! Dlouhodobě pak společně se starosty
menších městských obvodů usilujeme o úsekové měření. Myslím si, že
zejména kvůli bezpečnosti by byl tento způsob kontroly rychlosti pro
Polanku velkým přínosem!
První týden v měsíci srpnu bude rovněž otevřena nová křižovatka na
ul H.Salichové x 1.května (u Zámeckého rybníku). Autobusy linky 46
a 59 se vrátí na svou trasu a od 1. září pak začne i linka 76 jezdit přes
zastávku Horní Polanka. Pokračují i další investiční akce, jako oprava
komunikací v lokalitě „Zámecká“. Dále byla zahájena oprava střechy

a zateplení v domě pokojného stáří. V srpnu a září pak budou započaty
opravy chodníků na hřbitově a oprava komunikace na ul. Sjednocení.
Život obce samozřejmě není jen o investicích a opravách, ale i kulturním a společenském životě. Dne 24.7. 2022 se konal tradiční „Polanský krmáš“. Nejen covid, ale i současná ekonomická krize, má na
svědomí menší množství stánků, atrakcí, ale i návštěvníků, než dříve
bývalo zvykem. Přesto si myslím, že všichni, kteří na krmáš dorazili,
si ho náležitě užili. Mimo tradičních kolotočů si lidé mohli posedět
u příjemné hudby pod stany na parkovišti u podjezdu. Také si užít pohodlí v areálu chovatelů. Tam mimo klasické výstavy živých exponátů,
měli výborné občerstvení a také zde proběhl tradiční koncert dechové
hudby Polanka pod vedením Jirky Adamce. Během léta nás čekají ještě
další menší akce s příjemným posezením u živé hudby nebo při vaření
kotlíkového guláše! Již tradičně nás pak čeká druhý víkend v září „Den
Obce“! Určitě si nenechte ujít pestrý program pro všechny generace,
který bude letos obohacen o zvěřinové hody našich myslivců.
Přeji Vám pohodový zbytek léta a dovolených.
Váš starosta Pavel Bochnia
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SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení čtenáři zpravodaje,
i když jsou letní prázdniny v plném proudu, dovolte, abych se zmínil o událostech, které ovlivnily závěr školního roku 2021/2022. Po kontrole České školní inspekce, „covidovém období“ a adaptaci žáků a dětí z Ukrajiny jsme si v závěru daného roku mysleli, že už nás nemůže nic překvapit.
Povedlo se to ale našim žákům, a bohužel nemile.
Deváťáci se nechali unést současným trendem na sociálních sítích, který se jako nekontrolovatelný virus rozšířil během 48 hodin napříč skoro celým 2. stupněm základní školy. Šlo o celkem nevinnou záležitost, kdy se žáci domluvili a sehráli v hodině předem domluvenou scénku, ale problém
je v tom, že svoji akci nahrávali na mobilní telefon se záměrem umístit ho na sociální síť. Použitím mobilního telefonu ve vyučování, natočením
videa bez vědomí učitele a umístěním videa na sociální síť se dopustili významného přestupku vůči školnímu řádu, ale i proti občanskému zákoníku. O výši trestu rozhodla po vášnivé diskusi pedagogická rada školy. Těsným hlasováním byla prosazena mírnější forma trestu v podobě důtek,
jelikož věříme, že žáci netočili video se zlým úmyslem poškodit vyučujícího či školu. Pokud by se ale celá situace opakovala, přistoupili bychom
ke sníženým stupňům z chování.
Nerad bych, aby závěr školního roku 2021/2022 zastínil jen incident s natočením videa, protože přinesl i mnohem příjemnější záležitosti. V červnu
i přes nepřízeň počasí proběhlo se vší slávou v mateřské škole pasování předškoláků a moc se už těšíme na jejich nástup na školu základní. S tou
se naopak pěkným vystoupením pro rodiče a mladší spolužáky rozloučilo 45 deváťáků. Z nich bylo 35 přijato na studijní obory s maturitou a 10
na obory s výučním listem. V jejich budoucím profesním i osobním životě jim přejeme mnoho úspěchů.
Za práci ve velmi dynamickém školním roce 2021/2022 bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům základní a mateřské školy a za podporu rodičům, zřizovateli školy a všem, kteří se na chodu organizace podíleli.
Přeji všem čtenářům krásné prožití léta.
RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

Návštěva ze Slovenska
V květnu k nám po delší covidové pauze opět zavítali žáci z naší partnerské Základní školy Starozagorská na Slovensku. Čekal je bohatý
program, blok zážitkového učení, sportovní turnaj, výlety za poznáním
a hlavně noví kamarádi. Společnost jim dělali žáci osmého ročníku.
Slováci přijeli do Ostravy vlakem ve středu 11. května. Po ubytování
v prostorách školy se přesunuli na Hýlov do areálu Sanatoria Klimkovice, kde se prošli naučnou stezkou s přírodním bludištěm až k vyhlídce
na Ostravu, kde jim emeritní pan ředitel Josef Teper podal detailní výklad o celém regionu.
Ve čtvrtek se konalo setkání s panem starostou Pavlem Bochniou.
Po návratu do školy přišlo na řadu zážitkové učení a soutěže smíšených česko-slovenských družstev. Soutěžilo se ve zručnosti, šikovnosti, vytrvalosti i rychlosti. Odpoledne se pak všichni vydali do muzea
Tatra Kopřivnice podívat se na veterány a také na Trúbu do malebného
městečka Štramberk. Po výstupu na štramberskou věž se pokračovalo na vyhlídkovou rozhlednu na Bílé hoře. Cesta autobusem do školy

s kamarády a množství zážitků, dojmů, zdolaných schodů i výhledů na
okolí všechny dost unavily, takže křupavá pizza přišla vhod.
V pátek byly vyhlášeny výsledky soutěže předešlého dne a za zpěvu
slovenských písniček a s dobrou náladou se jelo do bývalého železárenského komplexu Dolní Vítkovice do Velkého světa techniky, úžasné
haly určené právě k zážitkovému učení. Po obědě ve školní jídelně se
celá parta přesunula do planetária v Krásném Poli na moderovaný pořad s filmem o vesmíru a na prohlídku experimentária, které je plné
interaktivních exponátů.
V sobotu už naši návštěvu čekalo balení kufrů a spacích pytlů, ale
před odjezdem na vlakové nádraží stihli ještě fotbalový turnaj na hřišti
u školy. Chvíle strávené společně byly naplněny do poslední minutky.
Počasí vyšlo na jedničku a čeští i slovenští žáci se již těší na setkání
příští.
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Pedagogové ZŠ

ROZHOVOR S PANÍ VĚROU SLAHÚČKOVOU
Paní Věra Slahúčková pracovala dlouhá léta jako učitelka v polanecké
mateřské školce. V minulém roce odešla do důchodu a mě zajímalo, jak
se má, jak vzpomíná na školku a jak si užívá volno. Na to všechno jsem
se jí zeptala v našem rozhovoru.
Věrko, ty jsi teď čerstvě v důchodu. Užíváš si to nebo se ti stýská po
školce?
Já si to opravdu užívám. A smutno mi ani tolik není, protože mám čtyři
vnoučátka, takže práce mám pořád dost a s dětmi jsem pořád. Ale když
je mi přece jen smutno, tak tady přijdu za vámi, podívat se na děti i na
vás, na paní učitelky. Ale jinak nijak nestrádám a i v důchodu mám co
dělat, ať už na zahradě nebo doma.
Když na školku vzpomínáš, tak co ti chybí nejvíc?
Hlavně jsou to mé kolegyně a děti. Ale jinak ty věci okolo, jako je psaní
plánů a podobně, tak to mi nechybí vůbec. Ale realizovat se můžu i
doma s vnoučaty, mohu s nimi tvořit, kreslit různé obrázky, povídat si s
nimi, chodit ven, takže v tom je to pro mě fajn, to co jsem měla na práci
učitelky ráda, to mohu stále dělat s vnoučaty, protože je mám blízko a
trávím s nimi dost času.
Chtěla jsi být vždycky učitelka v mateřské školce? Co tě k tomu přivedlo?
Já už jsem to chtěla asi od 12 let, být učitelkou. Vliv na mě mohla nejspíš mít moje sestřenice, která v té době chodila na pedagogickou školu
a nejspíš i má paní učitelka ze školky, která byla moc fajn. Asi jsem to
věděla vždycky, proto jsem chodila i do hudebky, abych uměla hrát na
nějaký nástroj, a abych zvládla talentové zkoušky. Jsem ráda za to, že
se mi tenhle můj sen splnil.
Co tě na práci s předškolními dětmi nejvíc bavilo?
Určitě ta tvořivost. Každá věková skupina měla něco do sebe, s těmi
předškoláky si člověk více popovídá, může s nimi absolvovat více akcí,
chodit do divadel, pořádat různé soutěže, dětské diskotéky a podobně,
s těmi menšími je to zase jiná práce, musí se dbát více na ty základy.
Líbilo se mi, když jsme se s dětmi chodili třeba dívat na různá zvířátka,
to bylo moc fajn. Práce s dětmi je obecně hodně bohatá a různorodá.
Jak je to vlastně dlouho, co jsi ve školce učila? Neměla jsi někdy za tu
dobu chuť změnit školku nebo třeba i obor?
Maturovala jsem v roce 1980, takže to bylo více než 40 let. Pro mě to
bylo opravdu vytoužené přání, pracovat ve školce, ale určitě byly časy,
kdy už toho bylo dost, byla jsem občas přepracovaná, byla i doba, kdy
přišlo v podstatě takové vyhoření, ale pak jsem se do toho dostala zpátky. Velkou výhodou jsou prázdniny, kdy si člověk může odpočinout a
pak se znovu nastartovat a také je velice důležitý kolektiv. Pokud má
člověk dobré kolegyně, tak mu pomohou, podrží ho, samozřejmě některé více, některé méně, ale na kolektivu závisí hodně.
S dětmi je každý den zábava, ale vzpomněla by sis na nějakou situaci,
která tě rozesmála nejvíce?
To je těžké vybrat jednu, ale měla jsem moc ráda, když jsme tu měli
různé akce pro děti, například spaní ve školce pro předškoláky nebo
dětský den a pak jsem se jich druhý den ptala, jak se jim to líbilo a
děti byly většinou nadšené, říkaly, že to bylo super, bomba a člověk
viděl, že oni i rodiče jsou spokojeni, tak to mě vždycky zahřálo a nabilo
energií. Snažila jsem se vytvářet pro děti prostředí pohody a takových
situací, kdy jsme se s dětmi smály, bylo mnoho.
Máš tři dospělé děti a momentálně jsi i babička na plný úvazek. Měla
jsi někdy ve třídě své vlastní děti nebo vnoučata? Jaké to pro tebe
bylo?
Ano, měla jsem ve třídě svou nejstarší dceru, ale myslím si, že to nikdo
nepoznal, že je to má dcera. Já jsem to brala normálně, myslím si, že
neměla žádné zvýhodnění oproti jiným dětem, snažila jsem se, aby na
tom byly všechny děti stejně. Ve školce pro mě byla stejná, jako ostatní

děti a spíš jsem i ty ostatní brala tak trochu jako svoje. Snažila jsem se
do dětí vcítit, abych k nim měla blízko, a aby se cítily dobře. Nedělala
jsem rozdíly, ani když jsem měla ve třídě pak i svého syna. On byl hodně malinký, když nastupoval do školky. Tam byl trošku problém, když
viděl, že jsem si třeba vzala na klín jiné dítě, to občas žárlil, ale vždy se
to nějak přirozeně vyřešilo.
Teď když do školky nastoupily mé vnučky, tak jsem se vždy ze začátku
snažila do té třídy nechodit, aby si zvykly, a ať nenaruším jejich adaptaci svou přítomností a nerozruším je.
Co je podle tebe na učitelské profesi nejnáročnější?
Já bych řekla, že pokud to má někdo v krvi, tu tvořivost, nápaditost, tak
to ani tolik náročné není. Člověk musí být hodně důsledný, to je klíčové, a taky být trpělivý, i když je to někdy těžké. Hlavní je být dětem
dobrým vzorem, chovat se slušně, když něco vyžaduji po dětech, tak to
musím dělat i já sama.
Jaká je pro tebe největší přednost polanecké školky? Proč jsi zde učila
téměř celý svůj život?
Já vlastně nemám moc srovnání. Je to moje druhá školka, předtím jsem
tři roky pracovala v Budišovicích, to bylo ještě za svobodna. Pak jsem
se vdala a začala jsem pracovat tady. Takže pro mě osobně byla největší
přednost, že jsem to měla blízko z domu, ale také dobrý kolektiv, to
jsem vždycky říkala, že i když někdy byly nějaké problémy, tak jsme
se vždycky dovedly domluvit, vyjít si vstříc, pomoct si, alespoň z mé
strany. Navíc jsem vždy chtěla učit na vesnici, protože je tu krásná příroda a dobří lidé.
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Co dělají teenageři ve svém volném čase? Možná si většina z nás představí náctiletého studenta jen u počítače či s mobilem v ruce. Jaké aktivity dokážou zaujmout dnešní mládež? Věnují se něčemu intenzivně?

nebo něco vytvářejí. Určitě je to skvělá příležitost rozvíjet umělecký
talent, představivost a kreativitu.

Kateřina Kittnerová a fitness

Já se věnuji fitku a zdravému životním stylu. Ke cvičení mě přivedla
touha zkusit něco nového. Začala jsem doma a pak jsem teprve vyrazila do fitness centra. Dlouho jsem se k tomu odhodlávala, jelikož
jsem měla obavy, co si tam o mně pomyslí. Nakonec jsem se tam s
kamarádkou vydala a zjistila jsem, že mě to baví hodně, a tak se tomu
dnes věnuji naplno. Toho úžasného pocitu po tréninku se asi jen tak
nevzdám. Vůbec jsem netušila, že mě to tak chytne. Věnuju tomu prakticky všechen svůj volný čas. Soustředím se na zdravé jídlo, dostatečný
pohyb a budování psychické i fyzické kondice. Do fitka chodím šestkrát týdně, ale tato aktivita je dost finančně náročná. Všechny zdravé
potraviny, doplňky stravy pro budování imunity, proteiny i platba za
posilovnu jsou pro obyčejného studenta dost finančně náročné. I přes to
bych tuto volnočasovou aktivitu doporučila všem, hlavně lidem, kteří
jsou ztraceni sami v sobě, jsou nespokojeni sami se sebou nebo chtějí
být prostě jen šťastnějším člověkem.

Barbora Matějková a koně

Odmalička jsem měla ráda všechna zvířata, ale nejvíce koně. Poprvé
jsem si na koně sedla, když mi byly čtyři roky a od první chvíle jsem si
tento pocit zamilovala. Ke koním jsem nejprve chodila jen co dva týdny
do Studénky. Pak jsme se přestěhovali s rodinou do Polanky a začala
jsem stáj navštěvovat častěji. Doprovod mi dělala má nová sousedka,
která je mi oporou do dnešního dne. Od té doby už neexistuje týden
bez koní.
Čas ubíhal a my jsme sbíraly nové zkušenosti. Po nějaké době jsme
přešly do stáje v Polance, abychom nemusely dojíždět daleko. Tuto stáj
jsme si tak moc oblíbily a chodíme tam dodnes.
Každý den se přijdeme o koně postarat, pomazlit se s nimi a taky trávit
čas s výborným kolektivem lidí. Teď pro mě jezdectví neznamená to,
co dříve. Už to není jen o samotném ježdění, ale i o společných chvílích
s těmito nádhernými tvory. Jezdectví není úplně levná záležitost, ale
určitě stojí za to. Ovšem není to koníček vhodný pro každého. Pokud
to chcete někam dotáhnout, musíte obětovat hlavně čas. Nic nejde hned
a jednoduše, a to u koní platí dvojnásob. Pracujete se zvířetem, které
nefunguje na tlačítko, ale má vlastní mysl. O to je ale krásnější, když si
navzájem porozumíte.

Simona Stieberová a agility

Ve volném čase se zajímám o kynologii a se svým psem Míšou se
věnuji psímu sportu agility. Od útlého dětství ve mně mamka pěstovala
lásku ke psům a stále jsem byla v jejich společnosti. Když mi bylo asi
deset, objevila jsem zálibu v psí psychologii a v kynologii obecně, a
před dvěma roky jsem se začala věnovat agility. Tento koníček je hodně
časově náročný, třikrát týdně docházím na tréninky u sokolovny. Denně trénuju poslušnost, anebo se s Míšou učíme nové cviky. Fascinuje
mě psí chování, psi jsou velmi inteligentní zvířata. Baví mě s Míšou
pracovat a vidět naše pokroky. Vlastně už ho neberu ani jako zvíře, ale
spíš jako nejlepšího přítele. Na tomhle sportu mě baví, že spojuje věci,
které mám ráda, běhaní a kynologii. A že je parkur vždycky trochu jiný.
Plánuji, že v brzké době začnu běhat závodně, a to mě motivuje makat
na našem výkonu ještě víc. Tato zájmová činnost je skvělá pro ty, kteří
mají chuť trávit se svým psím parťákem více společného času a baví je
sportovat. Rozhodně to prohloubí pouto mezi člověkem a psem. Agility
může dělat jak čistokrevný psík, tak jakýkoliv voříšek.

Romana Kubicová a hasiči
Tereza Kotásková a kreslení

Každý čtvrtek chodím do výtvarky do ZUŠ v Polance nad Odrou. Tomuto hobby se věnuju už deset let. Abych byla upřímná, tato aktivita si
mě našla tak nějak sama. Někdo navrhl mamce, jestli bych to nechtěla
zkusit, a mně se to zalíbilo. Kreslení se věnuju každý čtvrtek tři hodiny
a přes týden, když mám čas. Dělám to, protože mě to velmi baví, je to
pro mě forma relaxu. Kreslení mi pomáhá v přípravě na mou budoucí
střední školu a na profesi, které bych se chtěla v dospělosti věnovat.
Tuto činnost bych doporučila všem dětem, které si rády kreslí, malují

Už od začátku školy se zajímám o dobrovolné hasiče, o kterých jsem
se dozvěděla od svého otce, který se této činnosti kdysi věnoval. Pět let
jsem se věnovala hasičskému sportu v Polance, ale asi před třemi roky
byl kroužek zrušen a já musela přestoupit do Svinova a na tréninky
tam chodím dodnes. Míváme je obvykle jednou týdně, ale pokud začíná sezóna postupových soutěží, dobrovolně trénuji i dvakrát za týden.
Zabývám se tím, protože si připadám fyzicky zdatnější a ráda se v čemkoli zlepšuji. Není to úplně náročné, ale také to vyžaduje vytrvalost,
sílu a odhodlanost. Pro mě je hasičský sport veliký přísun adrenalinu.
Nikdy totiž nevíte, co se vám může přihodit. Navíc máme skvělé trenéry a na jaře a začátku léta jezdíme skoro každý víkend na závody. Jsme
prostě jedna velká hasičská rodina.
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Jaroslav Svárovský a skauting

Tomáš Michalík a fotbal

Ve svém volném čase chodím na tréninky fotbalu. Když mám volno a
nemám trénink, tak trénuju sám. Chodím si zakopat na hřiště nebo si
zacvičím a jdu si zaběhat. K večeru se často protahuju, abych byl fit a
nic mě nebolelo. Fotbalu se věnuju skoro dvanáct let. K této aktivitě
mě přivedli rodiče, když mi byly necelé čtyři roky. Když jsem si šel
zkusit poprvé trénink fotbalu, začalo mě to bavit. Na fotbalovém hřišti
v současné době strávím téměř každý den aspoň jednu a půl hodiny.
Fotbal hraju kvůli tomu, že mě baví a naplňuje. Díky němu se dost
hýbu a snažím se dodržovat zdravý životní styl. A finanční náročnost?
Tak samozřejmě záleží, kde a v jakém týmu se fotbal hraje. Například
v Baníku to bude určitě jak finančně, tak časově velmi náročné, a to
především kvůli častému dojíždění na trénink. Hraní fotbalu bych určitě doporučil všem, kteří mají spoustu času a málo pohybu. Je to sport,
který by mohl bavit většinu lidí. Fotbal je pro lidi, kteří se nebojí jít do
souboje a nevadí jim fyzický kontakt.

Věnuji se hře na klavír, hraju florbal a chodím do skauta, ten je ze všech
mých kroužků ten nejlepší. Do skauta chodím už sedmým rokem a nehodlám s tím přestat. Původně mě k němu přivedli rodiče, abych pořád
neseděl doma u počítače. V začátcích se jednalo jen o schůzky, výpravy a prázdninové tábory. Schůzky
máme v současné době vždy jednou
týdně na 1,5 hodiny. Co mi skaut do
života přinesl? Začal bych asi těmi
praktickými věcmi jako zdravověda nebo vázání uzlů, také starání se
o přírodu a soužití s ní. Ovšem dle
mého, to nejdůležitější je kolektiv.
Jako skauti si navzájem plně důvěřujme, a i když se třeba vidíme poprvé v životě, tak víme, že se na sebe
můžeme spolehnout. Cenově může
vyjít jeden rok okolo 2 000 korun, s táborem 3 000 korun, ale za ty
peníze to určitě stojí. Skauting bych doporučil klidně všem. Celé to je
o tom, jestli najdete ve svém okolí kolektiv, který vám vyhovuje. A ten,
pokud do toho dáte trochu snahy, u nás najdete vždy.
David Ďuriš a ryby
Ve volném čase se ze všeho nejraději věnuji rybolovu. Svůj první rybářský lístek jsem získal před pěti lety.
Rybáře jsem obdivoval už od raného dětství, ovšem kvůli tomu, že z mé
rodiny nikdo ryby nechytá, si rodiče opravdu mysleli, že mi má touha
stát se rybářem nevydrží dlouho. Já jsem však vytrval a svým vlastním
rozhodnutím jsem začal chodit do rybářského kroužku. Rybám se snažím věnovat veškerý svůj volný čas. Kdyby ho bylo dost, tak bych byl
schopen na rybách sedět každičký den v roce. Pobyt v přírodě, zábava
s kamarády rybáři, relax a samozřejmě ryby, toto jsou hlavní důvody,
proč se k vodě tak rád vydávám. Kdybyste se zeptali mých rodičů, tak
by vám řekli, že je to velmi finančně náročný koníček, a já to musím
potvrdit. Rybaření doporučuji lidem, kteří si potřebují odpočinout od
dnešního uspěchaného světa a chtějí si užít zábavu trošku jiným způsobem, než je dnes běžné.

František Kaluža a házená

Ve volném čase chodím na trénink házené. Když mám volno, tak trénuji stylem zlepšování se ve všech dovednostech. K večeru si rád zaběhám. Házené se věnuju intenzivně už osm let. Můj bývalý kamarád
mi jednou nabídl, jestli nechci zkusit právě házenou, tak jsem mu na to
kývl a šel jsem. A opravdu mě to chytlo. Trénink je v současné době
třikrát týdně, trvá hodinu a půl. Házenou dělám, protože ve svém životě
potřebuji pohyb, protože vyžaduje plné nasazení, protože je to sport
týmový a hraje roli taktika, kterou jako skupina zvolíte, a taky mě baví
aktivní a zdravý životní styl. Jak je tento sport nákladný? O velkých penězích jde spíš až v reprezentacích nebo ve vyšších ročnících. Házenou
bych doporučil všem. Je to sport, ve kterém je všechno, takže emoce,
spolupráce v týmu, soutěživost a bojovnost.
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DIVADLO VE ŠKOLE
Po covidové odmlce se paní učitelky Hranická a Valíková s vydatnou
pomocí paní asistentky Novotné opět pustily se svými žáčky do nácviku divadelních představení.
Paní učitelka Hranická a paní asistentka Pavlíčková nacvičily v červnu se žáky 4. A velkolepé divadelní představení se zpěvy o příchodu
Slovanů do našich končin. Obrázky z českých dějin zhlédli rodinní
příslušníci i žáci školy. Bravurní herecké výkony, nápadité rekvizity,
zajímavé kulisy, vtipné kostýmy i kvalitní hudební doprovod, to vše
sklidilo zasloužený potlesk publika.
Také vystoupení folklorního kroužku paní učitelky Hranické udělalo
divákům velkou radost. Dalo jim nahlédnout do naší nedávné minulosti a s ní spojených tradic. Inspiraci možná našli i na Festivalu Poodří Františka Lýska, který navštívili v dubnu v Proskovicích. Malé,
ale šikovné tanečnice kroužku lidových tanců se v tomto školním roce
naposled sešly ve čtvrtek 16. června, tentokrát ne v tělocvičně, ale ve
stínu stromů si zazpívaly a zahrály na rozloučenou různé hry. Už se těší

na září, kdy budou opět pilovat držení těla, osvojovat si nové taneční
kroky a lidové písničky našeho kraje. S heslem „S tancem se však neloučíme, od září vás roztančíme!“ Hledají nové tanečnice a tanečníky.
Budou se scházet každý čtvrtek v tělocvičně školy od 13:00 do 14:00.
Přidáte se?
Ve středu 15. června odpoledne se školou rozléhal velký potlesk a nebývalý výskot. I srnky a zajíci na poli u školy se divili, co se to ve
škole děje. Standing ovation patřil žákům třídy 2. A. Ti totiž v muzikálu
O dvanácti měsíčkách ukázali, že umí nejen zpívat, hrát, tančit, ale
i soustředit se, pamatovat si, pomáhat si a hlavně táhnout za jeden
provaz. Předvedli krásné vystoupení, při kterém maminky hledaly kapesníky a tatínkům běhal mráz po zádech. Jejich vystoupení náležitě
ocenily i pozvané třídy. Druháčci, odvedli jste skvělou práci!
Pokud jinde platí Werichův citát „Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.“, u nás by se hodilo „Dobré divadlo začíná dobrou učitelkou.“
Pedagogové ZŠ

Úskalí Tik Toku
Při podepisování důtek za pořizování videí osob ve škole bez jejich
svolení a jejich sdílení na sociální síti Tik Tok jsme mysleli na to, jakou reakci vyvolají, jestli budou impulzem k tomu, aby se rodiče více
zajímali, jak jejich děti tráví volný čas a jestli s nimi mluví o tom, co
na internetu dělají, které sociální sítě používají, k jakému účelu a kolik
času denně jim jsou ochotny věnovat.
Protože aplikace Tik Tok je rozšířená především mezi mladými lidmi
(Ale pozor, uživatel musí mít minimálně 13 let!), možná starší generace
přesně neví, jaká jsou její specifika a jaká skrývá nebezpečí.
Tik Tok umožňuje vytvářet a sdílet krátká videa, která ostatní uživatelé
hojně lajkují a komentují. Komentáře ale mívají i urážlivý obsah nebo
sexuální podtext. Další úskalí je, že se Tik Tokem šíří různé výzvy.
Někdy jsou vtipné, jiné nabádají děti k zakázaným, nebo dokonce nebezpečným činnostem. Časté jsou různé druhy adrenalinových videí,
ve kterých jejich tvůrci žádají lajky právě za to, že riskovali život. Mládež touží po publicitě a uznání od dalších uživatelů sociální sítě a je pro
to ochotna udělat takřka cokoli.
Je důležité včas děti poučit i doma o tom, že cokoli umístí na internet,
už z něj neodstraní. Jejich fotografie nebo videa může i v budoucnu
někdo zneužít. V prostředí Tik Toku, podobně jako i u jiných služeb,
ve kterých děti sdílejí svůj vlastní video obsah, se objevuje řada rizik,
například kybernetická agrese a kyberšikana, různé druhy obtěžování,
vydírání, zesměšňování, nebo dokonce nahrávání sexuálně laděného či
přímo pornografického obsahu.
Není řešením zakázat mobilní telefony, internet a aktivity na sociálních
sítích, ale je třeba děti poučit o možných rizicích, která plynou z jejich
užívání, poradit jim, na co mají být opatrné, nastavit jim jasná pravidla
pro využívání digitálních technologií a hlídat je, kolik jim věnují času.
Mgr. Vanda Kusová
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POZVÁNÍ DO KLUBU SENIORŮ
Vážené seniorky, vážení senioři,
oznamujeme tímto změnu místa schůzek našeho Klubu seniorů. Od
dubna se schůzky konají v Dělnickém domě vždy v úterý od 14:00 do
16:00 hod., mimo prázdninové období. První schůzka po prázdninách
se uskuteční v úterý 6. září, další vždy v 14-ti denních intervalech.
Chceme tímto pozvat mezi nás seniory a seniorky, kteří chtějí prožít
něco zajímavého, obohatit své všední dny o nové zážitky, seznámit se s
novými přáteli. Pokud máte pocity osamění, doléhá na vás tíha a stres,
přijďte mezi nás!
Co vám můžeme nabídnout?
Přátelské posezení, kávu nebo čaj, úsměv a něco sladkého k tomu, společné oslavy významných jubileí. Můžete se zúčastnit různých aktivit –
výletů, zájezdů, vycházek po Polance a blízkém okolí (Jistebník, Klimkovice a další), týdenních rekreačních pobytů organizovaných i jinými
spolky, návštěv kulturních akcí, muzeí, výstav, divadelních představení, exkurzí a dalších akcí. Každoročně pořádáme tradiční slavnostní
adventní posezení se starostou obce. Ve stálém kontaktu jsme s dětmi
z Dětského domova „Úsměv“, s nimiž nás pojí dlouholeté přátelství.
Co jsme letos již zažili?
Návštěva Ostravského muzea – „Retrovýstava“ (putovní výstava spolku Inspirace Zlín). Zhlédli jsme sbírky sběratelských předmětů z období socialismu – např. sbírky obalů ze žvýkaček, ubrousků, pexesa,
nálepek ze sýrů, krabiček od sirek, známek, časopisů, pivních tácků,
mincí, peněz, hraček a další. Mimo to jsme si prohlédli další expozice v muzeu týkající se historie města Ostravy, uměleckohistorické
sbírky, minerály a jiné zajímavosti, např. Maškův orloj a 200 let starý
orchestrion. Poté následovala procházka centrem Ostravy s návštěvou
cukrárny.
Zájezd do Velkých Losin (nejen pro členy klubu) – exkurze do Muzea
papíru a ruční papírny, kde se papír vyrábí tradičním způsobem z bavlny a lnu. Papírna patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům

svého druhu v Evropě. Po procházce městem, jehož lázně se řadí k
nejstarším moravským lázním (vybudovány byly v 16. století, přírodním léčebným zdrojem je termální sirná voda), nás v nádherném zámku
Velké Losiny přivítala kastelánka. Poutavým výkladem nás seznámila
s historií zámku, který se stal mimo jiné svědkem tragických čarodějnických procesů. Cestou domů jsme se ještě zastavili v Maršíkově a
prohlédli si dřevěný kostelík sv. Michaela.
Smažení vaječiny – kolektivní práce pod vedením kuchařky Libušky
Juráčkové a další aktivity.
Těšíme se na Vás!
Za Klub seniorů: Jana Vavrošová

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
MS ČČK Ostrava-Polanka nad Odrou pořádá dne 13. 9. 2022 autobusový zájezd do Holešova. Program:
7.15 hod. - odjezd autobusu z parkoviště u kina,
9.00 hod. - prohlídka synagogy v Holešově,
10.00 hod. - prohlídka zámku,
11.00 hod. - prohlídka starobylé kovárny.
Před obědem prohlídka zámecké zahrady, následně oběd. Po 14 hodině
návštěva podnikové prodejny Nestlé v Holešově, odpolední zastávka
v Příboře v rodném domě Sigmunda Freuda. Cena zájezdu 450.- Kč.
Přihlášky: Marie Krejčí (mob.: 736 284 620)
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TAK JSME SE DOČKALI…
V měsíci květnu ZO ČZS uskutečnila již dlouho naplánovaný jednodenní zájezd pro naše členy do města Litovle. Setkání s paní průvodkyní začalo na náměstí u kamenného schodiště v blízkosti vodního
kanálu, který protéká pod radniční věží a náměstím. Naše prohlídka
dále pokračovala za významnými památkami a zajímavostmi města.
První zastávka začala u Morového sloupu, památky k ukončení morové
epidemie. Krásná procházka Šerhovní uličkou nám potvrdila atraktivitu a krásu města zvaného „Hanácké Benátky“. Město Litovel se dále
právem pyšní nejstarším funkčním mostem na Moravě a zároveň třetím
nejstarším mostem v České republice. Tato památka nese název Svatojánský most a my jsme měli možnost si jej projít. Naše kroky nás
dále vedly k historické stavbě notáře dr. Koláře, tzv. Kolářové vile, dále
k soše slavného sportovce, siláka a rodáka Litovle, Gustava Frištenského. Nezapomněli jsme se zastavit ani u nejkrásnější a nejlépe umístěné
novorenesanční školní budovy na Moravě, Gymnázia Jana Opletala,
která je zároveň kulturní památkou ČR.
Na závěr komentované prohlídky městem jsme vystoupali na radniční
věž, která je vysoká 65 m a stojí na jednom z ramen řeky Moravy zvané
Nečíz. Po zdolání 174 schodů byl náš výšlap odměněn vyhlídkou do
širokého okolí s nádherným počasím. Ve věži nás čekala prohlídka
opraveného pokojíku hlásného, jehož úkolem bylo hlídat město před
nebezpečím, zejména před požáry. Dle pověry má zavěšený zvon na
jednom z pater věže údajně zvláštní moc. Všichni, kdo vystoupali na
radniční věž, zvonili pro štěstí a svá tajná přání.

Po společném obědě jsme také navštívili muzeum, které nyní nabízí
3 stálé expozice: řemesla 1. poloviny 20. století, Gustav Frištenský
a historii mechanických hracích strojků v kontrastu se současnými
moderními gramofony. Velkou zajímavostí bylo naslouchat vyprávění
vnučky Gustava Frištenského o jeho životě. I když nám nevyšla v muzeu prohlídka připravované expozice harmonik a exkurze do pivovaru, nádherné město Litovel se nám zapsalo na seznam měst, která jistě
doporučujeme navštívit! 			
Polanští zahrádkáři

MÁME MISTRA SVĚTA
Dne 8.6.2022 se v rumunském městě Targu Mures konalo mistrovství
světa v terénním triatlonu pořádaném Světovou triatlonovou federací.
Českou republiku reprezentovalo šest závodníků a závodnic. Závod se
skládal z 1000 metrů plavání na otevřené vodě, 28 km horské cyklistiky
na technickém okruhu a 7 km kopcovitého terénního běhu.
Teplota v Transylvánském městě se v době závodu pohybovala okolo
30 stupňů Celsia.
Roman Kubica zvítězil mezi amatéry a stal se tak mistrem světa ve své
kategorii.
Moc gratulujeme a přejeme Romanovi, který reprezentoval nejen Českou republiku, ale také naši obec Polanku nad Odrou, hodně úspěchů
v dalších závodech.
P. Nevímová
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POLANKA CUP 2022 BYL NEJVĚTŠÍM V HISTORII
Druhý červnový víkend patří v Polance již tradičně házenkářskému turnaji Polanka Cup. Toto pravidlo platilo po dlouhá léta a změnu na konec srpna přinesly jen koronavirové roky 2020 a 2021. Letos se ovšem
vrátilo všechno zpět do původních kolejí a 28. ročník mládežnického
turnaje proběhl v obvyklém předprázdninovém termínu.
Turnaj, který se odehrál za téměř ideálního počasí, přinesl úspěch
i domácím pořadatelským mužstvům. Do nedělních finálových bojů
o medaile se probojovala polanecká družstva hned ve třech kategoriích.
Nepopulární bramborovou medaili si nakonec z turnaje odnesli starší
žáci, v kategorii mladšího dorostu a minižactva se již podařilo nedělní
účast přetavit v cenný kov a obě družstva vybojovala ocenění za třetí
místo.
Po dvou nejen sportovně komplikovaných letech se mohl turnaj vrátit do obvyklého formátu, a co více, mohl být plně využit potenciál
zrekonstruovaného sportovního areálu u základní školy. Sportovní
hala, dvě hřiště s umělým povrchem a dokonce i dvě házenkářská hřiště na umělé trávě byla plně vytížena a v průběhu tří turnajových dní
se odehrálo téměř 150 utkání. Historický rekord padl nejen v počtu
odehraných utkání, ale také v počtu družstev – bylo jich celkem 60 ve
čtyřech kategoriích a počet hráčů a trenérů se přiblížil tisícovce. Velké

množství účastníků s sebou samozřejmě přináší také potřebu velkého
množství pořadatelů - ať už hovoříme o přípravě sportovišť a zázemí,
přípravě stravy, zabezpečení výsledků atd. Bez spolupráce a pomoci
ostatních subjektů by turnaj v současné podobě již nebylo možné realizovat. Děkujeme za podporu Městskému obvodu Polanka nad Odrou,
ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, Fotbalovému klubu SK Polanka nad Odrou, Statutárnímu městu Ostrava a dalším menším sponzorům a dárcům
a věříme, že naše úspěšná spolupráce na zajištění jednoho z největších
mládežnických házenkářských turnajů v republice bude pokračovat
i v dalších letech.
Po náročné sezoně zakončené zmíněným turnajem, začala házenkářům
zasloužená letní pauza. Tato je však poměrně krátká - již v polovině
července začíná příprava na další soutěžní ročník pro družstva dorostenců a mužů, a o pár dní později také pro mladší kolegy. Již počátkem
srpna je pro žákovská družstva plánováno každoroční týdenní soustředění ve sportovním středisku Hadinka u Vítkova a poté bude již vše
směřovat k začátku dalšího ročníku počátkem září.
O aktuálních termínech domácích utkání, dosažených výsledcích, stejně jako o dění v našem klubu, vás pravidelně informujeme prostřednictvím našich internetových stránek www.hazena-polanka.cz.
Házenkáři

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 11

Z MALÉ TĚLOCVIČNY DO OBLASTNÍHO PŘEBORU
Podbeskydská florbalová liga (PFL) je stálicí nejen mezi sokolskými
ligami, ale také u florbalového celku Polanky. Tradičně, rok co rok, má
Polanka zastoupení v této lize a ani v této sezóně tomu nebylo jinak.
„Letos to bylo opravdu výborné, jsem rád, že máme tolik hráčů v kategorii mužů a mladších žáků,“ komentoval letošní sezónu Hynek Kozub, který je hlavním trenérem týmu. „Je velice důležité, že se zajímají
o sport a baví je to, ačkoliv ne vždy mohou jet všichni na turnaj,“ zakončil. Na letošní ligu byly vypraveny dva týmy, a to muži a mladší žáci.
Tým mužů bojoval se 16 týmy z podbeskydí: z Palkovic, Frýdlantu
a Frenštátu, z Kozlovic, Radvanic, Frýdku-Místku, Pražma a Staré
Bělé. Soupeři, velice zkušení, svedli s polaneckými muži nejednu lítou bitvu, kdy mnohdy rozhodla až poslední minuta. „Největší problém
u mužů byl rozhodně pohyb. Návyky získané v malé tělocvičně nejde vždy uplatnit v hale. Pokaždé nám chvíli trvá, než se dostaneme
do tempa a někdy bývá už pozdě,“ zhodnotil muže hlavní trenér. Na
posledních šest zápasů byli muži už v dostatečném tempu a odvezli si
13 bodů z možných 18 a díky tomu krásné 10. místo.
Muži sice na stupně vítězů nedosáhli, toho ale využili nebojácní mladší žáci a pod vedením hned dvou trenérů bojovali o příčky nejvyšší.
S bilancí 11 výher, 3 remíz a 4 porážek se „prostříleli“ na celkové druhé
místo v tabulce soutěže a tím si „odemkli“ vstupenku do oblastního
přeboru Moravy. „Dařilo se celému týmu a myslím, že druhé místo
jsme si zasloužili a rovněž i postup do přeboru,“ poukázal na dobré
týmové výsledky kapitán mladších žáků Petr Gelnar. Právě on nastřílel
28 gólů a stal se nejlepším střelcem týmu, ale jak podotýká, bez svých
spoluhráčů, kteří umí pěkně nahrát, by nebyl tak úspěšný. Ocenění za
nejlepšího střelce si ale z PFL neodnesl, protože „nejlepší střelci“ nebyli v tomto ročníků vyhlašováni. Diplomy a malé poháry ale i přesto
byly rozdány, a to za „nejužitečnější hráče týmu“. Toto ocenění dostal
útočník Lukáš Závodný, obránce Simon Štěpán a brankář Jonáš Švancer. „Dobré, nečekal jsem to. Jsem rád za naši obranu, nejednou mě
podržela,“ sdílel svou radost Jonáš Švancer.
Byli to Jonáš Švancer a Lukáš Závodný, kteří si šli ještě jednou potřást
rukou a převzít další „lapač prachu“ také na přeboru Moravy. Jonáš si
odnesl trofej za druhého nejlepšího brankáře přeboru a Lukáš za třetího nejlepšího hráče kanadského bodování. Jejich dvojici doplnil ještě
Marek Koval, který se stal druhým nejlepším hráčem turnaje.
Vzhledem k věkovému omezení, nemohl Petr Gelnar plnit kapitánské
povinnosti a účastnit se hry. Nebyl ovšem sám a spolu s dalšími hráči stejného věku svým mladším spoluhráčům fandil na dálku. „Plusy
našeho týmu vidím v tom, že máme hráče, kteří do toho jdou naplno

a chtějí za každou cenu vyhrát,“ uvedl Petr Gelnar. Jeho absenci
zachránil Boris Slatinský, který Petra v roli kapitána dočasně zastoupil a dovedl věkem oslabený tým k druhému místu. Letos mladší žáci
bojovali s pestrou škálou týmů z Moravy. Například Frýdlant a Frenštát, Příbor, Radvanice, Zábřeh na Moravě, Střelice u Brna a Syrovice
u Brna. S těmito týmy vedli velice pěkné zápasy a ne jednou, ale hned
dvakrát, si odvezli pohár za druhé místo. V obou případech se před ně
vešel pouze Frýdlant nad Ostravicí.
A nejsou to pouze hráči, kteří se zajímají o sport. „Podpora rodičů a rodiny je velice důležitá a u nás, musím říct, je opravdu výborná. Je vidět,
že rodiče se svoje děti snaží podporovat a vést ke sportu. Pro vztah dítě
a rodič je to důležité, a to také do budoucna,“ řekl hlavní trenér.
Ambice do dalších let? Jednoduše, být první. A jsou i osobní ambice.
„Ano, chtěl bych se stát nejlepším brankářem ligy,“ řekl Jonáš Švancer a pokračoval: „Bude ale potřeba ještě více makat na trénincích,“
smál se. A jak později ještě doplnil, dobré výsledky nejsou zásluhou
jen jednoho hráče, ale je to práce celého týmu. To znamená: Družkovský Hugo, Gašperák Matyáš, Gelnar Petr („C“), Jastřembský Eliáš,
Jastřembský Tobiáš, Koval Marek, Kresta Tadeáš, Krumbholz Martin,
Křížalkovič Marcel, Mičaník Max, Neděla Jindřich, Neuwirth Adam
(„G“), Neuwirth Štěpán, Siročák Jonáš, Slatinský Boris, Slavík Daniel,
Štěpán Simon, Švancer Jonáš („G“), Závodný Lukáš. Asistent trenéra
Majcher Jan, trenér Matoušek Jan a hlavní trenér Kozub Hynek.
Za sokolský oddíl Florbal Polanka, bratr Matoušek

POLANSKÁ HŮL A TRPASLÍCI
Co mají společného hole a trpaslíci? Obvykle asi nic moc. Ovšem
v sobotu 25. června 2022 měli společné „pole působnosti“.
Ještě před zahájením příprav červnového florbalového turnaje, nazdobením pohárů (typických skleniček) a nachystáním betonového hřiště,
byli mladší žáci florbalového oddílu Sokol Polanka pozváni na sportovní den konaný v Radvanicích.
11. květen – mladší žáci změřili síly s týmy z Radvanic a Frenštátu.
Představily se zde nové týmové posily (Batko Kryštof, Kotásek Daniel,
Kurka Matyáš a Sulava Lukáš), které pomohly vybojovat 2. místo.
25. červen, 9:00 – v areálu TJ Sokol Polanka byly týmy připraveny
na 23. ročník tradičního florbalového turnaje POLANSKÁ HŮL. Dvě
kategorie (Rodina a Muži), doplněny o družstva z Radvanic, slibovaly
pěkné zápasy. V poledne už bylo jasno: v „Rodině“ vyhrál tým Šedí a v
„Mužích“ tým Saláti. Nakonec proběhl boj o finální umístění v turnaji,
kdy stejná místa z jednotlivých skupin bojovala proti sobě.
V závěru se předaly ceny za umístění a individuální výkony, ať už
z ligy – „Tvořič gólů“ (Jonáš Siročák), nebo za největší herní posun
v sezóně – „Skokan roku“ (Daniel Dekleva) nebo za hru v turnaji –
„Palič šancí“ (David Kuňák), „Nebojsa“, „Retrohráč“, „Tahoun týmu“
a další.
25. červen, 12:00 – sokolský areál se začal zaplňovat roztodivnými
předměty a bytostmi: na asfaltovém hřišti vzrostla střelnice, na travnaté

ploše se vyskytlo velikánské křeslo a u něj usměvavý trpaslík v nadživotní velikosti, sada trpaslíků běžné velikosti (ale zato celí bílí), dále
ohniště, všude možně v areálu stoly, židle, lavice…
Vysvětlení na sebe nenechalo dlouho čekat. Odpoledne se začali scházet malí i velcí, aby si užili novou akci Klubu rodičů DEN TRPASLÍKŮ.
Slunečná sobota tak báječně zakončila školní rok 2021/2022 po sportovní i společenské stránce. Přejeme všem parádně strávený prázdninový čas i pohodovou dovolenou…
Výbor TJ Sokol Polanka
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VOLEJBAL POLANKA
Vážení přátelé, kamarádi a spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s volejbalovou sezónou 2021/2022. Není
velkým překvapením, že i letos nám do soutěží hodně zasahovala proticovidová opatření, ale vše jsme nakonec zvládli odehrát včas a bez
větších odkladů až do konce.
Velké úspěchy letos zaznamenali naši nejmladší hráči, kteří ze svých
turnajových klání barevného minivolejbalu dvojic a trojic vždy přivezli
medaile. Na úrovni krajských přeborů, kde máme největší zastoupení napříč různými kategoriemi, jsme měli přihlášená družstva starších
žaček „A“ a „B“, kadetky a juniorky. Velká gratulace patří právě juniorkám, které si dokázaly vybojovat a zároveň obhájit 3. místo v kraji.
Nově jsme měli zastoupení i v druhé lize, kterou si letos ženy „A“ poprvé zkusily zahrát. Bohužel, se jim nepodařilo v této soutěži udržet
a sestupují zpět do kraje. Jejich odhodlání probojovat se znovu nahoru
však stále zůstává.
Okresní přebor si, jako již tradičně, odehrála družstva žen „B“ a mužů.
Pro ženy „B“ byla tato sezóna velmi náročná na úrazy, ale díky pomoci
z řad juniorek se jim soutěž podařilo dohrát, a co víc, dokázaly obhájit
dokonce své prvenství. Muži nakonec vybojovali v okrese 4. místo.
Jako každý rok volejbalový klub pořádal dva turnaje, Rodinný a Generační. Jakožto poslední vítězná rodina měli organizaci obou turnajů na
starosti Gramelovi a jelikož vyhráli i letos, pořadatelství jim zůstává i
na příští rok.
Novinkou jsou u nás v klubu volejbalové kempy. Zatím se nám podařilo uspořádat celkem dva, a to o Vánocích a Velikonocích. První kemp
byl původně náhražkou tradičního Vánočního a Mikulášského turnaje, které se nepovedlo zorganizovat právě kvůli covidovým opatřením
a velké nemocnosti. Kemp měl ale takový úspěch, že byl v době Velikonoc zopakován a vzhledem k reakcím na obě události to pomalu vypadá
na založení nové tradice v našem klubu.
Kromě místních turnajů a soutěží šly naše žačky v červnu sbírat zkušenosti i na turnaj do Krnova a pak také do Raškovic. Kadetky si zabojovaly v červnu na turnaji ve Vratimově.

Na novou sezónu se budou týmy připravovat na letních soustředěních,
která se pro družstva žaček a přípravky budou konat na Setině, pro
juniorky, kadetky a pro nově založené ženy „C“ v naší sportovní hale a
pro ženy „A“ na Dolní Bečvě.
Všem našim týmům tedy přejme do nové sezóny ještě víc sportovních
úspěchů, sezónu pokud možno bez zranění, radost ze hry, bezva partu
a trpělivé trenéry, bez jejichž práce a obětavosti by se naše volejbalové
fungování neobešlo.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcionářům a rodičům, kteří věnují svůj volný čas rozvoji polanského volejbalu, a velký dík patří také všem sponzorům a partnerům, mezi které
patří především městský obvod Polanka nad Odrou, Magistrát města
Ostravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez nichž
bychom nemohli naše cíle realizovat.
Všechny informace o dění našeho klubu najdete na: http://volejbal-polanka.cz/

Máte zájem naučit se, nebo si jen zopakovat kroky a
pohyby společenských a jiných párových tanců?
Zúčastněte se našeho tanečního kurzu a společně
zažijte nevšední večery plné pohybu a odreagování.
Tyto kurzy jsou pro:

začátečníky
 i pro absolventy jiných tanečních



Srdečně Vás zveme na tradiční kulinářskou soutěž ve vaření guláše

Výuku povede profesionální tanečník a lektor
Petr Hýl s partnerkou Alenou Staňkovou

Kdy?

vždy v neděli od 19:00 hodin
začínáme 18.9.2022

Kontakt

tel.: 724 276 534, 732 441 057
mail: tanecniostrava@email.cz
fb: Taneční kurzy - Polanka

Soutěž o nejlepší guláš,

Cena?

10 lekcí po hodině a půl za 1950 Kč na osobu

večerní grilovačka,

Kde?

zábava pro děti i dospělé
Hledáme týmy na vaření. V případě zájmu pište, volejte na tel. 737 677 722
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Den
obce
Polanky nad Odrou
15.9.2018
10.9.2022

POLANKA NAD ODROU

AREÁL DĚLNICKÉHO DOMU

HLAVNÍ PROGRAM:
14.00 - ZAHÁJENÍ AKCE
14.00 - 14.45 - ZŠ a MŠ Polanka, ZUŠ H.Salichové
15.00 - 15.45 - DECHOVÁ HUDBA POLANKA
16.00 - 17.00 - TŘI VYKŘIČNÍKY
17.00 - 17.40 - KLAUNSKÁ SHOW
17.50 - 18.50 - PETR KOTVALD
18.50 - 19.10 - TANEČNÍ KROUŽEK H.Salichové
19.20 - 20.20 - VERONA
20.20 - 20.50 - OHŇOVÁ SHOW
21.00 - 22.00 - SEBASTIEN
22.00 - 24.00 - DJ

SÁL DĚLNICKÉHO DOMU:
14.00 - 21.00 - Výstava a prezentace spolků a obce
17.00 - 21.00 - CIMBÁLOVÁ MUZIKA FRIŠ
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
15.00 - 18.00 - MALOVÁNÍ NA TVÁŘ

Vstupné zdarma
Zajištěno bohaté občerstvení
Zvěřinové hody
Akce se koná za každého počasí
Akci pořádá Školská, kulturní a sportovní komise
při Radě městského obvodu Polanka nad Odrou
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