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Změny v redakční radě

SLOVO STAROSTY

Když si běžný čtenář čte Polanský zpravodaj, možná si ani
neuvědomuje, kolik času a práce zabere dobrovolným pracovníkům připravit ho do podoby, kterou čtete. Ne vždy se vše
podaří, ale určitě má náš zpravodaj svou kvalitu. Je, bylo a bude
to vždy dáno, jak samotnými autory článků, tak i redakční radou.
Ta má vždy velký podíl na tom, jak ve finále zpravodaj vypadá.
Je to už nějaká doba, kdy se z občasníku stal pravidelně vycházející dvouměsíčník, z černobílého se stal barevným a především vždy bohatým na informace. Dovolte mi touto cestou
poděkovat, dnes již bývalé, redakční radě za její dlouholetou
práci pro Polanský zpravodaj. Velké poděkování patří Ing. Janu
Rädischovi, který pracoval pro zpravodaj čtyři volební období.
Poděkování patří i ostatním členům redakční rady Mgr. Jarmile
Stillerové, Zdeňce Svobodové a Stanislavu Výtiskovi.
Nová redakční rada ve složení Mgr. Jarmila Urbánková,
Mgr. Emil Morav, Pavel Galla a Pavel Bochnia má na co navázat. Je připravena na všechny pisatele článků, ale i na
vaše náměty ke zlepšení. O tom, že v Polance je o čem psát,
nemůže nikdo pochybovat. Byla by obrovská škoda nezachytit aktivity spolků a neinformovat o tom čtenáře. Proto i v tomto zpravodaji najdete velmi zajímavé informace
z mnoha oblastí.

Doprava v Polance

Dopravní situace v Polance nad Odrou je v současnosti dlouhodobě komplikovaná díky mnoha objížďkám a omezením
většinou v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí páteřní polanecké komunikace ulicí 1. května. Nicméně dokončení této akce
je v dohledu, dnešní trpělivost stojí za to a podle kvality již dokončených úseků se mají řidiči při průjezdu naší obcí nač těšit.
Vedení obce se navíc snaží koncepčně řešit i otázky dopravní
zátěže jako celku. Proto využilo vhodné konstelace a ve spolupráci s Družstvem vlastníků a firmou Strabag a.s. zajistilo
úpravu polní komunikace mezi Polankou a Jistebníkem (prodloužená ulice K Vydralinám) zpevněným recyklátem. Vznikla
tak další polní cesta, která by měla především odlehčit obytným
částem Polanky od zátěže zemědělskou technikou a jako vedlejší efekt může sloužit k procházkám nebo projížďkám na kole.
Doprava je vůbec velké téma, kterým se vedení obce každodenně zabývá. Promyslet a připravit dlouhodobou vizi dopravního

řešení je jedním z klíčových zadání a jeho dobré či naopak špatné
provedení ovlivňuje dopravní život a bezpečnost na komunikacích na dlouhou dobu. Dobrým příkladem z nedávné minulosti
je rekonstrukce ulice Za Humn. Tehdy si málokdo uvědomoval, jak důležitá je pro budoucnost její dostatečná šířka. Nebylo vůbec jednoduché majitele přilehlých pozemků přesvědčit,
aby je poskytli k rozšíření silnice. Zvlášť, když jejich některé
argumenty, byly zcela na místě. Dnes ale, i díky nim, můžeme
v případě potřeby využívat tuto komunikaci jako objízdnou trasu, včetně autobusu pro školáky. Stejně lze jako objízdnou trasu
využít nově vzniklou polní komunikaci okolo Polančice, byť
bohužel kvalita jejího provedení, je dodnes předmětem sporu
mezi investorem a zhotovitelskou firmou.
K dobré a bezpečné dopravní situaci však nestačí jen rozumně vybudovaná a udržovaná dopravní síť. Nedílnou součástí je
také každodenní chování v silničním provozu. Tady je třeba říci,
že nerespektování pravidel nás začíná opět velmi trápit. Rychlost, parkování a vzájemná ohleduplnost, to jsou stále častější
témata. Městský obvod v posledních letech vybudoval a buduje
stále nová parkovací místa. Samozřejmě primárně pro veřejné
potřeby u svých objektů a zařízení. Provozně je vše nastaveno tak, aby občané mohli krátkodobě využít parkování i pro
své návštěvy. Ale právě nerespektování základních pravidel
při využívání parkovacích ploch vede k úpravám jednotlivých
dopravních značení na těchto parkovištích. Prvním takovým
bude parkoviště u Dělnického domu. Stejný postup pravděpodobně budeme muset zvolit na novém parkovišti u hřbitova. Novodobý trend odstavování dodávek, nákladních aut, ale
i garážových servisů vede k omezování všech ostatních občanů.
Samozřejmě chápu, že aut nebude méně a zřejmě i do budoucna
bude snaha navyšovat počty parkovacích míst. Je však potřeba
si říct, že mnohdy by stačilo otevřít svou vlastní bránu a parkovací místo, by se našlo snadno. To, že podnikatelé by měli
mít pro svá vozidla zajištěné parkování, je snad jasná podmínka
jejich činnosti.
Buďme k sobě prosím více tolerantní, neohrožujme děti, seniory a další účastníky silničního provozu! Dodržujme základní
pravidla a budeme si daleko lépe užívat nejen nově budovaných
dopravních staveb.
Starosta
Pavel Bochnia

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

Vážení občané,
máme tu další číslo letošního zpravodaje a přinášíme Vám krátkou informaci o tom, co projednávala rada a zastupitelstvo městského obvodu
od března do května.
Pravidelnými body byly žádosti o souhlas s připojením pozemků
k místní komunikaci, smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti)
v rámci budování přípojek v pozemcích městského obvodu.
Mimo tyto pravidelné body rada městského obvodu:
- projednala zprávy o činnosti jednotlivých odborů,
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I“ se
společností STRABAG a.s. za cenu 5 980 680,74 Kč bez DPH,
- rozhodla o pronájmu místnosti č. 105-110 v 1. NP v objektu č. popisné 863 na ul. 1. května společnosti AMADO s.r.o.,
- rozhodla o pronájmu místnosti č. 113 v 1. NP v objektu č. popisné
863 na ul. 1. května společnosti SOMIBED s.r.o.,
- zřídila novou redakční radu ve složení: Pavel Bochnia, Pavel Galla,
Mgr. Emil Morav a Mgr. Jarmila Urbánková,
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu na realizaci stavby “Polanka – křižovatka ulic 1. května
a Heleny Salichové“ se společností V.D.Stav – Ostrava s.r.o., za cenu
7 562 962,23 Kč bez DPH,
- souhlasila s předloženou studií stavebních úprav víceúčelového
objektu č. popisné 863 zpracovanou společností ASA expert a.s.,
- rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických
komunikací se společností OVANET a.s., pro zajištění kamerového
monitoringu v parku Václava Nelhýbla,
- rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce střešního pláště
č. p. 476“
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Workoutové hřiště Polanka“ se společností COLMEX
s.r.o., za cenu 970 640,00 Kč bez DPH,
- rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy víceúčelového objektu č. popisné 863
(PD + IČ)“ se společností ASA expert a.s. za cenu 2 437 420,00 Kč
- projednala petici občanů ve věci žádosti o vybudování parkovacích
míst v lokalitě H. Salichové v Polance nad Odrou,

- schvalovala jednotlivá rozpočtová opatření,
- schválila úpravu zásad ke stanovení výše úplaty za zřízeni věcného
břemene (služebnosti) k pozemkům ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou. K této
úpravě přistoupil městský obvod s ohledem na usnesení Rady města
Ostravy, ve věci stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s. V případě, že vypočtena výše úplaty
nepřesáhne 2 000 Kč, bude úplata činit 2 000 Kč a bude k ní připočteno
DPH v zákonné výši.
Rada městského obvodu na své mimořádné schůzi dne 7. 3. 2022 souhlasila s krizovým ubytováním osob prchajících před válkou z Ukrajiny
v prostorách objektu č. popisné 863 na ul. 1. května. Dne 9. 3. 2022 se
tak mohly ženy s dětmi, které potřebovaly urychleně ubytování, nastěhovat do čtyř pokojů v tomto objektu.
Zastupitelstvo městského obvodu se na svém jednání sešlo dne 16. 3.
2022 v Malém sále Dělnického domu. Přinášíme souhrn nejdůležitějších bodů:
- souhlasilo s převodem veřejného osvětlení na parkovišti u hřbitova do
správy Města Ostravy,
- rozhodlo o úplatném nabytí pozemku parc. č. 823/1 v k.ú. Polanka
nad Odrou za dohodnutou kupní cenu 1 000 000 Kč včetně DPH,
- schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022, které souvisí s tímto připravovaným nabytím pozemku,
- rozhodlo o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městského obvodu
na rok 2022 spolku Retrostar z.s. ve výši 75 000 Kč, Římskokatolické
farnosti Ostrava – Polanka ve výši 100 000 Kč,
- rozhodlo o poskytnutí finanční dotace sportovním organizacím a to
takto:
• SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. ve výši 147 066 Kč
• VK Polanka nad Odrou, z.s., ve výši 81 732 Kč
• Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou, z.s. ve výši 158 654 Kč
• Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou ve výši 62 548 Kč
Zastupitelstvo městského obvodu se sejde na svém druhém jednání
v roce 2022 dne 15. června 2022.
-Z.K.-

POSLEDNÍ VÝZVA PRO MAJITELE PSŮ
Poplatek za psa byl splatný
k 31. 03. 2022. Žádáme tedy
majitele psů, kteří poplatek
dosud neuhradili, aby takto
NEPRODLENĚ učinili, a to
hotově nebo kartou na pokladně úřadu v Polance nad
Odrou každé pondělí a středu
od 7.30 – 11.15 hod. a 12.15
– 17.00 hod. nebo poplatek
zaslali bezhotovostním převodem na číslo účtu:
1649327379/0800, s variabilním symbolem 1341, za
který dopíšete číslo popisné
Vašeho domu.
V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ POPLATKU DO 30. června 2022
BUDEME MUSET VYUŽÍT SANKCE VE VÝŠI TROJNÁSOBKU TÉTO SAZBY.
Poplatek za jednoho psa činí 180 Kč a za každého dalšího psa taktéž
180 Kč.

Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí 1000 Kč, za dalšího psa
v bytovém domě se hradí 1500 Kč.
Pes, kterého platíte, musí být nejprve řádně přihlášen v evidenci. Pokud
psa přihlášeného nemáte, je nutné dostavit se osobně na úřad s očkovacím průkazem (pasem) zvířete a psa nejprve nahlásit. Peníze, zaslané
na účet za psa, který není v evidenci, nelze přiřadit.
V případě, že jste změnili místo trvalého pobytu, Váš pes nemůže být
na Vaši osobu nadále evidován. Pokud zůstává v místě bydliště, je potřeba nahlásit nového majitele s trvalým pobytem v Polance nad Odrou.
P.M.

Slavnostní obřad VÍTÁNÍ DĚTÍ
Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o slavnostní obřad VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, aby tuto skutečnost oznámili telefonicky: 599 425 102/103, e-mailem: pmamulova@
polanka.ostrava.cz nebo pmetelkova@polanka.ostrava.cz, případně osobně na podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou v úředních hodinách (PO, ST: 7.30 hod. – 11.15 hod., 12.15 hod.
– 17.00 hod.). Předběžný termín je stanoven na 04. 06. 2022
v 9.00 hod.
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VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Letos dne 30. dubna si Polanka nad Odrou připomněla 77. výročí osvobození a ukončení 2. světové války tichou vzpomínkou u pomníku padlých
na místním hřbitově a položením květin k pomníku. Všem, kteří obětovali své životy, aby další generace mohly žít v klidu a míru, patří naše vzpomínka a poděkování.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dne 12. 05. 2022 se v sále Dělnického domu uskutečnilo tradiční setkání jubilantů – občanů Polanky nad Odrou, kteří v tomto roce slaví 70, 75
a 80 let. Setkání se poprvé konalo v květnu, pro jubilanty, kteří své narozeniny oslavili nebo oslaví do konce června. Starosta p. Pavel Bochnia jubilantům předal dárek v podobě dárkové krabičky se sladkými pochutinami a osobně jim pogratuloval. Všichni přítomní se při skleničce
a pohoštění pobavili a zavzpomínali se svými vrstevníky na společné zážitky minulých let.
Velké poděkování patří žákům ze Základní umělecké školy, kteří pod vedením ředitele Mgr. Petr Kotka patří ke stálicím našeho programu.
Poděkování patří také cimbálové muzice Friš.										

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněným pod č. 81/2022 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních
městech. Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 23. září a sobotu
24. září 2022.
Právní předpisy
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách do ZO“).
Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
Registrace kandidátních listin
Úřad městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou je pro volby do
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 23. a 24. září 2022 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran
pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Polanka
nad Odrou.
Kandidátní listiny volebních stran je možno podávat k Úřadu
městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, 1.května 330/160
do 19. července 2022 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby
byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Ostrava-Polanka nad
Odrou doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě.
Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.
Vzor prohlášení kandidáta je obsažen ve vyhlášce jako příloha ke vzoru
č. 6. Další informace jsou k dispozici rovněž na stránkách Ministerstva
vnitra.
Lhůty podle zákona o volbách do ZO nelze prodloužit, ani prominout
jejich zmeškání.
P.M.
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SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Po více než dvou letech nemusím níže uvedené řádky věnovat pandemické situaci, která byla ve školství spojena s řadou nejrůznějších změn a nařízení. „Covidové manuály“ však vystřídaly manuály zaměřené na začlenění ukrajinských dětí a žáků do našeho výchovně-vzdělávacího procesu.
Od propuknutí konfliktu na Ukrajině jsme do naší školy zapsali pět dětí. Málokdo z nás si umí představit, jaké to je usednout do třídy plné cizích
žáků a komunikovat s nimi i učiteli jen prostřednictvím mobilního překladače. I přes všechna úskalí si však dovolím tvrdit, že se nám postupné
začleňování ukrajinských dětí daří a děti se cítí ve škole dobře. Poděkování proto patří nejen učitelům, kteří musí připravovat pro nově zapsané
žáky speciální výukové materiály, ale především našim žákům, kteří je do třídních kolektivů přijali s otevřenou náručí a snaží se jim v těžké životní
situaci pomoci. Za všechno mluví také nedávno uskutečněná sbírka hraček a sportovních pomůcek, kterou zorganizoval Patrik H. z osmé třídy.
Počátkem dubna letošního roku proběhl zápis do prvních tříd. Parodoxně letos řešíme opačnou situaci než v loňském roce. Současné první třídy
jsou málo početné, ty budoucí budou pravý opak. I když se může do začátku nového školního roku počet žáků ještě změnit, na počátku května
bylo zapsáno do naší školy 51 budoucích prvňáčků. Přibližně o měsíc později se konal i zápis do mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do školky
podalo 50 rodičů.
Na jaře se uskutečnily také volby do školské rady. Za Městský obvod Polanka nad Odrou byli zvoleni pánové Pavel Bochnia a Vít Suder, za pedagogický sbor paní Martina Buchtová a Šárka Sýkorová a za zákonné zástupce paní Jana Bartošová a Alena Kortová. Členům školské rady přeji
v jejich tříletém funkčním období mnoho úspěchů.
Po Velikonocích proběhly přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. Podobně jako vloni výrazně převyšuje počet přijatých žáků nad žáky,
kteří podávají odvolání. Jsem velmi rád, že žáci, kteří se hlásili na prestižní střední školy, byli u přijímacích zkoušek úspěšní, protože tím mimo
jiné potvrzují i kvalitní práci našich učitelů. Všem deváťákům přeji, aby si poslední týdny v naší škole ještě užili a aby se jim při jejich další cestě
životem dařilo.
Mimo úspěšné deváťáky máme ve škole mnoho jiných šikovných žáků. O některých z nich si můžete přečíst v dalších příspěvcích. Rád bych však
touto formou poděkoval všem žákům za jejich reprezentaci školy a učitelům za jejich přípravu na tyto akce.
Závěr školního roku s sebou přináší několik tradičních akcí, které žáci se svými učiteli připravují. V červnu proběhne pasování předškoláků na
prvňáčky a slavnostní ukončení docházky deváťáků. Na obě akce jsou rodiče, ale i širší veřejnost, srdečně zváni.
RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

AKTUALITY ZE ŠKOLKY
Po dlouhém období covidových omezení začalo být v mateřské škole
opravdu živo. V únoru si děti užily karnevalové dopoledne a dorazily
v krásných maskách, za které dostaly odměnu. V březnu se celá školka vypravila vyhnat zimu a děti společnou básničkou přivítaly dlouho
očekávané jaro.
Duben se nesl ve znamení Velikonoc. Děti si ve školce upekly beránka,
dozvěděly se spoustu nového o velikonočních tradicích a také dostaly
za úkol vyzdobit příchod do mateřské školy svými vyrobenými vajíčky
či jinými jarními dekoracemi. Velice se jim to povedlo a na svých ozdobách si daly opravdu záležet. O to více byly děti zklamané, když přišly
jednoho rána do školky a viděly, že jejich pracně vytvořené dekorace
někdo záměrně strhnul, rozšlapal a hodil do potoka. Děti z toho byly
velice smutné a nechápaly, proč jim toto někdo provedl.
Oslavy Velikonoc vyvrcholily Velikonočním putováním, které si zaměstnanci MŠ pro děti připravili. Děti měly společně s rodiči hledat
během víkendu velikonoční symboly, které byly umístěny na různých

místech v Polance, a splnit úkoly, které u nich byly připraveny. Akce
byla vyhodnocena v mateřské škole, kdy za splněné úkoly děti dostaly
odměnu a diplom. Navíc na ně čekaly tvořivé dílny, a tak si s rodiči
vyrobily svou vlastní pomlázku, osení, vajíčka a velikonoční zápichy
do květináče.
Bc. Kateřina Vavrošová

Duben jsme ve školce zakončili pálením čarodějnic. Děti se na jedno
dopoledne proměnily v čaroděje a čarodějky, na školní zahradě si zatančily a zasoutěžily a také uvařily čarodějný lektvar.

Na začátku května proběhlo i odpoledne pro maminky. Děti se pro ně
naučily pásmo básniček a písniček, vyrobily jim dárky a přáníčka a nakonec si s maminkou mohly ve školce hrát se svou oblíbenou hračkou.
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KDYŽ VÁS ANGLIČTINA BAVÍ
Dva Danielové. Daniel Vjatrák a Daniel Zomber. Co je spojuje? Láska k angličtině a ochota na sobě pracovat. Oba získali v
letošním školním roce 2. místo v okresním kole olympiády v
anglickém jazyce, každý ve své kategorii. Položili jsme jim pár
otázek ohledně učení se cizího jazyka.
Daniel Vjatrák, 7. B
Danieli, jsi v 7. ročníku a je zřejmé, že angličtina je tvoje silná
stránka. Prozradíš nám svůj recept na ovládnutí cizího jazyka?
Co vše děláš pro to, aby ses neustále zdokonaloval?
Musím zmínit videohry a zahraniční filmy. Nikdy v životě jsem
si nevzal učebnici do rukou a dobrovolně se neučil. Časem jsem
se naučil nové učivo i bez pomoci školy.
Myslíš si, že k učení se cizího jazyka je potřeba speciální nadání, nebo stačí jen vůle a každodenní trénink?
Obojí, pro vypilování angličtiny je talent nutný. Někteří se dřou
dny bez žádné velké změny, ale někteří se cizí jazyk učí lehce.
Jsem si jistý, že bych po dlouhé době nepoužívání angličtiny
nebyl tak dobrý, jako jsem teď.
Co bys při výuce angličtiny na základní škole rozhodně doporučil jako funkční? Napadají tě nějaké formy výuky, jak žáky
více motivovat?
Dávám přednost komunikaci mezi žákem a učitelem nebo mezi
žáky navzájem. Myslím si, že taková komunikace je nejlepší
a nejefektivnější způsob výuky.
Jak využíváš angličtinu v běžném životě?
Povídám si s cizinci při hraní her nebo diskutuji o nějakém tématu na internetu. Občas si sám se sebou povídám anglicky. Někdy
si uvědomím, že to dělám až příliš často, když třeba zapomenu,
jak se řekne nějaké slovo v mém rodném jazyce.
Máš nějaké sny do budoucna, v nichž to bez angličtiny nepůjde?
Ani ne, prozatím nemám žádné velké plány do budoucna. Kdybych si musel vybrat teď, pravděpodobně bych šel na nějaký
obor, ve kterém využiju svůj talent na učení se cizího jazyka.
Ale zatím nevím, na kterou střední školu se budu hlásit.

Myslíš si, že k ovládání cizího jazyka je potřeba speciální nadání, nebo stačí jen silná vůle a každodenní trénink?
Nemyslím si, že je třeba nějaké speciální nadání či každodenní
trénink. Stáčí vám jen věřit si, že to dokážete, a ono to přijde
časem samo. Samozřejmě, že speciální nadání nebo trénink vám
k tomu pomáhají, ale nic nepomáhá víc než vůle. Pokud si dostatečně věříte, tak to dokážete.
Co bys při výuce cizího jazyka rozhodně vypustil, třeba z důvodu neefektivity. Příliš do toho nepočítej covidovou výuku.
Standardní výuka anglického jazyka na základní škole je perfektní. Naučí vás základy angličtiny a někdy i pokročilejší věci
a rozhodně by se z ní nemělo nic vypouštět.
Co bys při výuce angličtiny na základní škole rozhodně zavedl,
aby měli všichni (i ti pomalejší a různě hendikepovaní žáci)
lepší výsledky. Napadají tě nějaké formy výuky, jak žáky více
motivovat?
Nejsem žádný expert na výuku, proto jsou zde učitelé, ale já
osobně bych zavedl více čtení delších textů s obrázky. Žáci si
tak mohou pročíst text a poté se kouknout, jak vypadá scéna,
kterou text popisuje. Na neznámá slova se pak mohou zeptat,
stejně jako já svého učitele, který jim to vysvětlí.
Jak budeš angličtinu využívat při dalším studiu i v běžném životě?
Jelikož budu studovat na střední škole informačních technologií, tak budu angličtinu používat při programování, kde je jediná
možnost psát kód anglicky.
Thank you very much for the inspiring interviews and we wish
you both good luck in your private life and success in your
future studies.
Kolektiv ZŠ

Daniel Zomber, 9. A
Danieli, letos ses stal vítězem školního kola olympiády v jazyce
anglickém a v kole okresním jsi obstál i ve velmi silné konkurenci a obsadil 2. místo. Jsi v 9. ročníku a brzy naši základní školu opustíš. Velmi dobré výsledky v angličtině jsi měl od
samého začátku, tedy ve tvém případě od 3. třídy.
Mohl bys nám prozradit svůj recept na osvojování cizího
jazyka?
Mé znalosti v anglickém jazyce plynou hlavně z používání počítače. Již jako malý jsem měl rád počítačové hry, které většinou
nebyly přeloženy do češtiny, a tudíž jsem se musel řídit jen vizuálním zobrazením. Skvělá hra byla pro toto například populární
Minecraft, kde můžete zjistit název každé kostičky v angličtině,
ale vizuálně se stále podobá realitě. Postupem času jsem se je
naučil nazpaměť. Když jsem se alespoň něco naučil, tak jsem
začal sledovat na YouTube anglická videa ohledně her. Při tom
jsem si zapisoval slova, která jsem nechápal, a poté se zeptal, co
znamenají, naší učitelky angličtiny.
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ŽÁCI, O KTERÝCH JE A JEŠTĚ BUDE SLYŠET
O některých žácích naší školy bylo průběžně slyšet celý rok.
O mnohých v souvislosti s výchovnými problémy, o jiných v souvislosti s nadprůměrnými výkony. V tom dobrém slova smyslu se v letošním
školním roce jednalo především o Juditu Krčkovou ze 6. A a Adama
Mihulu z 9. A. Položili jsme jim pár zvídavých otázek.
Judita Krčková, 6. A
Vynikáš při psaní slohových prací, v turnaji ve stolním fotbale jsi obsadila 3. místo, ve vánočním šachové turnaji 6. místo, ve školním kole
olympiády v jazyce anglickém ses umístila na 1. příčce a v okresním
kole matematické olympiády jsi také vyhrála. V okresním kole zeměpisné olympiády jsi porazila konkurenci z víceletých gymnázií a zvítězila, v kole krajském ses umístila na 20. místě.
Jak se ti povedl přechod z prvního stupně na druhý?
Bylo to super, určitě velká změna. Líbí se mi, že se celý den nezdržujeme v jedné třídě a hodně se střídají učitelé, což mi vyhovuje. Přechod
se mi určitě povedl. Líbí se mi, že narostl počet olympiád a různých
soutěží. S přestupem na druhý stupeň jsem také začala „dobrovolničit“
na akcích, jako je stezka odvahy, pálení čarodějnic, Týden pro planetu.
Jak moc se do angličtiny, zeměpisu a matematiky, ve kterých jsi byla
letos nevídaně úspěšná, připravuješ?
Do matematiky se převážně neučím. Když píšeme test, tak se na učivo
před hodinou podívám. Více než holé počítání mě baví řešit zábavné
logické úlohy, kde jde více o vymyšlení toho, jak příklad vyřešit, než
o těžké počty. Do zeměpisu se také moc neučím, ale baví mě zjišťovat informace o různých státech, jazycích, kterými se tam mluví, jejich
vlajkách a tak. Angličtina je jedním z mých nejoblíbenějších předmětů.
Baví mě zdokonalovat angličtinu i mimo školu, začínala jsem u kratších videí s titulky a teď už si troufnu i na film v původním znění.
Jakým způsobem se v těchto oblastech zlepšuješ?
Zlepšovat se v matematice mi pomáhá taťka, profesor matematiky. Vymýšlí mi různé úlohy, kde si osvěžím nejen počítání, ale také logické
myšlení. Důležité je rozumět tomu, co počítáme. Ohledně zeměpisu
jsem dost zvídavá a ráda si občas na internetu udělám nějaký kvíz. Jak
už jsem zmiňovala, angličtinu mám fakt ráda. Rozhodně mi pomáhá
sledovat cokoliv v angličtině, i když tomu zpočátku úplně nerozumím.
Postupem času jsem si angličtinu docela osvojila a věřte mi, když tomu
budete věnovat čas, tak za chvíli už ji budete poslouchat rádi a s porozuměním.
Myslíš si, že jsi takto dobrých výsledků dosáhla svou pílí, vrozeným
talentem, či kombinací obojího?
Asi kombinací obojího, něco člověku jde od ruky a něco se holt musí
trénovat.
Máš nějaké vysněné cíle, ať v krátkém, či dlouhém časovém horizontu?
Jedno z mých přání, které se mi možná brzy splní, je začít jezdit na
koni. Můj dlouhodobější cíl je pokračovat v účasti na olympiádách,
myslím si, že by mi to mohlo pomoct do budoucna. Jinak se snažím
život moc neplánovat, žít v přítomnosti a nemít na sebe moc velké nároky.
Kterým sportům se věnuješ? Čím tě obohacují?
Už sedm let hraji tenis. Stále mě baví a z mého pohledu se poslední
dobou výrazně zlepšuji. Tento rok mě čeká spoustu zápasů, na které
už se nemůžu dočkat. Již dlouho mě fascinuje parkour, který je mým
vysněným sportem. Našla jsem si parkourové tréninky poblíž Polanky,
abych nemusela dojíždět, a teď se tomuto sportu věnuji už druhým rokem. Tenis mě určitě obohacuje jak čistou silou, tak rychlými reakcemi,
které jsou velmi důležité i mimo kurt. Parkour mě efektivně zbavuje
strachu z výšek, ze zranění i z pádu. Jednoduše posouvá hranice mých
fyzických i psychických sil.
Co ještě patří ke tvým zálibám ve volném čase?
Moje hlavní volnočasová záliba je fotografování. Zdůrazňovat, že mě
focení baví, snad není potřeba. Začínala jsem fotit na svůj starý mobil.
Když už mi nestačil kvalitou, půjčila jsem si kompaktní foťák od známého, u kterého se moje záliba ještě prohloubila. Pochopila jsem, že
mě focení hned tak neomrzí, a začala jsem šetřit na zrcadlovku, kterou
používám dodnes. K mým dalším koníčkům patří i jízda na kole a na

longboardu. Občas něco nakreslím nebo namaluji. Mimoškolní aktivita, která mi však zabírá nejvíce volného času, je nicnedělání.
Jaké máš plány na léto?
Chtěla bych jet na každoročně se konající Issanet Cup, což je amatérský cyklistický závod zaměřený na rychlost a vytrvalost, konající se na
konci léta. Určitě mám v plánu jet na dovolenou s rodinou, možná i na
matematický tábor. Chci se hlavně věnovat tomu, co mě baví, nemyslet
na školu a na to, co mě další rok čeká.
Adam Mihula, 9. A
Ve vánočním šachovém turnaji jsi obsadil 7. místo, píšeš zajímavé
slohové práce, ve školním kole olympiády v angličtině jsi obsadil 2.
místo, v okresním kole dějepisné olympiády 7. místo, v krajském kole
zeměpisné olympiády 12. místo, v jazykově-znalostní části soutěže
AHOL’s Amazing Race jsi dokonce zvítězil. Tvé úspěchy letos nelze
přehlédnout.
Jsi v 9. ročníku, základní školu opouštíš. Co pozitivního ti naše škola
dala?
Škola mi určitě dala vzdělání a přátele.
Na co z devítileté školní docházky bys raději zapomněl?
Nemyslím si, že by bylo něco, na co bych rád zapomněl, protože i špatné věci ze mě udělaly člověka, kterým jsem. Ty špatné známky mě totiž
také donutily objevit a naučit se něco nového.
Jak vzpomínáš na 2 roky studia s covidem? Jak jsi je jako žák vnímal?
Nemyslím si, že by to bylo tak špatné, jak všichni říkají. Největší problémem byli podle mě žáci, kteří nic dělat nechtěli, ale museli, protože
ti pak celou online výuku zdržovali nejvíce. Měl jsem tehdy dokonce
víc času, díky hodinám, které online proběhnout nemohly. Ovšem kdyby distanční výuka pokračovala i tento školní rok, tak by to bylo horší
především kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školu.
Čemu se věnuješ ve svém volném čase? Kdo tě k těmto aktivitám přivedl? Jak tě tyto aktivity obohacují?
Často hraju různé počítačové hry, ale taky někdy dělám různé věci
s elektronikou. Zrovna teď mám rozpracované auto na dálkové ovládání. Práce s elektronikou mě hodně baví, to je i důvod, proč bych ji chtěl
studovat. K elektrotechnice mě nikdo nepřivedl, prostě mě to jednou
napadlo. Celkově, když jsem dělal různé věci k již zmíněnému autu na
dálkové ovládání, tak jsem se například naučil s pomocí svého taťky
modelovat modely na 3D tiskárně a také trochu programovat.
Na kterou střední školu odcházíš?
Půjdu na střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky,
konkrétně na obor elektrotechnika.
Jaké jsou tvé studijní, pracovní a soukromé plány do budoucna?
Moc nevím, zatím nepřemýšlím, co budu dělat. Nevím ani, co budu
dělat odpoledne, natož v budoucnu.
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Mapování hnízdění v Polance a okolí
Kdo by neměl rád procházku jarní přírodou. Ani v létě, které mnozí lidé
považují za nejpříjemnější roční období v roce, není příroda tak svěží
a plná hlasů, barev a vůní. Některé druhy živočichů již mají mláďata,
jiné je očekávají co nevidět, a přesto se najdou i takové druhy, které se
teprve vracejí ze svých zimovišť.
Již druhým rokem mají děti z polanecké základní školy možnost obohatit toulky přírodou o nový rozměr. Projekt Mapování hnízdění v Polance a okolí 2022 usiluje o to, aby se děti na přírodu zadívaly jako na
dynamický svět plný života a dobrodružství. Všude kolem nás neustále
probíhá boj o přežití, hledání vhodných teritorií, námluvy, vyčerpávající péče o mláďata, snahy ulovit na straně jedné a nebýt uloven na straně
druhé… Lidem, kteří uvykli vnímat přírodu jako pěkné prostředí k občasné procházce, ale ztratili možnost pravidelného kontaktu s ní, často
uniká její skutečná krása a rozmanitost. Krása, kterou odhalím, pokud
naslouchám, pokud trpělivě pozoruji, pokud se dokážu sehnout, pokud
vydržím do setmění nebo naopak vstanu dříve než ostatní… Smyslem
výše zmíněného projektu je zejména výzva k tomu, aby se děti staly
vnímavými pozorovateli a třeba pro vnímavé pozorování přírody získali také své rodiče, sourozence, kamarády… Stačí tak málo a z vycházky
do přírody se může stát velké dobrodružství. Ovšem za předpokladu,
že mám touhu po dobrodružství v krvi, což dnes není vůbec samozřejmostí…

LEVORUKÁ ORIENTACE
Někteří lidé upřednostňují při různých činnostech levou ruku před pravou. Levá ruka je obratnější, člověk jí snadněji manipuluje s předměty
a učí se jí psát. Uvádí se, že se ve společnost vyskytuje 10 % leváků.
V minulosti to bývalo hendikepem a leváci bývali násilně přeučováni
na praváky. Z historie ovšem také víme, že mnoho slavných osobností
bylo právě leváky, proto se tento fenomén dává do souvislosti s tvořivostí, uměleckými sklony a vysokou inteligencí.
Našeho žáka jsme se zeptali, jak se leváctví projevuje dnes v jeho praktickém životě.
1. Nerozmazáváš si při psaní písmo?
2. Na co si musíš jako levák dávat pozor? Schází ve škole nějaké vybavení pro leváky?
3. Jak ti leváctví vyhovuje, či překáží ve sportu? Je to výhodné, či nevýhodné, třeba u míčových her?
4. Hraješ na nějaký hudební nástroj? Tam ti leváctví nevadí?
5. Používáš nějaké speciální pomůcky pro leváky, např. pero, tužky,
nůžky, myš, škrabku na brambory, hrnek, zip?
6. Dělají ti problém nějaké každodenní činnosti? Co listování v knize,
šití na šicím stroji, kupování svačinky v automatu?
7. Setkal ses s tím, že se ti kvůli leváctví někdo vysmíval?
8. Snažil se tě někdo přeučit na praváka?
Štěpán, 6. ročník
1. Záleží, jakou propiskou píšu. Některá se mi rozmazává, některá naštěstí ne.
2. Tak rozhodně si musím dát pozor na nůžky, jestli jsou pro leváky
nebo praváky. Bohužel v pracovních činnostech dost chybí právě nůžky
pro leváky. Ale je jasné, že každý si má nosit svoje.
3. Píšu levou rukou, ale ve sportu to mám naopak, tam dělám věci hlavně pravou rukou.
4. Na žádný hudební nástroj nehraju.
5. Já využívám hlavně nůžky pro leváky.
6. Žádné každodenní činnosti mi problém nedělají, dělám vše pravou
rukou až na psaní a jezení jídla.
7. Ne, nikdo se mi kvůli tou nevysmíval. Leváci jsou jedineční a jsem
na to pyšný, protože jsem jeden z mála. Leváků zas tak moc není.
8. Nikdo se mě na praváka přeučit nesnažil.

A jak se děti i dospělí mohou do projektu zapojit? Pravidla mapování
jsou svou metodikou zjednodušená tak, aby byla pro děti i dospělé začínající milovníky přírody snadno přístupná. Pozorovatel se snaží zaznamenat některý ze čtyř znaků hnízdění:
1. Stavba hnízda (zelená vlaječka) – pokud uvidím opeřence s peřím,
stéblem, větvičkou apod. v zobáku, je zřejmé, že si staví hnízdo.
2. Krmení mláďat (modrá vlaječka) – u některých ptáků můžeme pozorovat, jak shromažďují potravu v zobáku. Pokud s potravou odlétají, je
vysoce pravděpodobné, že krmí mláďata nebo samec krmí samici, která
sedí na vejcích. Nejlépe to uvidíme u kosů a drozdů, ale s trochou štěstí
můžeme takto vidět sbírat potravu i mnohé jiné pěvce.
3. Obsazené hnízdo (žlutá vlaječka) – u některých druhů není tak náročné dohledat samotné hnízdo. Některá jsou dobře pozorovatelná z velké vzdálenosti (např. hnízda čápů či labutí), jiná vyžadují trochu více
trpělivosti, ale jsou také poměrně dobře dohledatelná (holubi, hrdličky,
krkavcovití, dravci). Nalezení většiny hnízd je však velký kumšt.
4. Vyvedená mláďata (červená vlaječka) – pokud selže hledání hnízda,
mohou nás o úspěšném hnízdění přesvědčit až mláďata. Drobotina plovoucích ptáků je poměrně snadno pozorovatelná. Bystrý pozorovatel
však dohledá i mláďata mnoha dalších druhů. Některá na sebe hlasitě
upozorňují, aby je jejich rodiče při krmení snadno našli.
Milovník přírody, který pozoroval některý z výše uvedených znaků hnízdění, může vyplnit lísteček, který obsahuje tyto údaje: jméno
pozorovatele, (třídu), název druhu, místo pozorování (pokud možno, co
nejpřesněji) a dále označí jeden z výše uvedených znaků hnízdění. Znaky hnízdění jsou pak zaznamenávány v hnízdní mapě pomocí vlaječek
s čísly jednotlivých ptačích druhů. Barva vlaječky zájemce informuje
o tom, který za znaků hnízdění byl pozorován (viz výše). Mapa hnízdění je u hlavního vchodu do školy.
Mapování hnízdění je projekt, který může dát rodinné vycházce do
přírody novou náplň. Ani aktivita veřejnosti však není vyloučena. Stačí zaslat výše uvedené informace o pozorovaném znaku hnízdění na
adresu Emil.Morav@zspolanka.cz a také vaše pozorování bude prostřednictvím barevné vlaječky zaznamenáno do hnízdní mapy Polanky
a okolí.
Emil Morav

JARO V ZUŠ H. SALICHOVÉ
S příchodem jara a blížícím se létem se zvýšila intenzita našich kulturních akcí. Na přelomu března a dubna jsme připravili ve spolupráci
s mateřskou školou tvořivé výtvarné dopoledne a také výchovný koncert pro předškoláky. Od dubna jsme také začali přijímat přihlášky pro
školní rok 2022/2023.
7. a 8. dubna se naši žáci účastnili krajského kola soutěže ZUŠ ve hře
na dechové nástroje v Opavě, kde získal Matěj Peterek (příčná flétna)
třetí místo, Adéla Plesarová a Eliška Šebestová (zobcové flétny) druhé místo a Jana Dvořáková s Danielou Bártovu (zobcové flétny) první
místo. Daniela Bártová postoupila do celostátního kola. Žáci výtvarného oboru se účastnili řady soutěží, z nichž nejúspěšnější byla celostátní soutěž Objektiv 2021, kde získala Sabina Soldánová 1. místo,
a mezinárodní soutěž Tajemství přírody, kde první místo ve své kategorii získala Sára Pavlisková a společná práce žáků přípravného studia
a prvního ročníku. Žákům i vyučujícím patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Všechny výsledky soutěží
naleznete na webu naší školy.
Aktuálně můžete navštívit některý z absolventských nebo žákovských
koncertů a 21. června absolventskou vernisáž žáků výtvarného oboru, která se tentokrát uskuteční v Bílovci v knihkupectví MonAmi.
Závěrečné vystoupení budou mít 22. června také žáci tanečního oboru
v Krásném Poli.
Přehled akcí (koncerty, výstavy, vystoupení tanečního oboru), které do
konce školního roku bude naše škola pořádat, najdete na webu školy
(www.zushs.cz). Budeme se těšit na setkání. A protože se rychle blíží
čas letních prázdnin, přeji vám za všechny naše zaměstnance krásné
a slunečné léto.
Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ
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Pozvání do Husova sboru na Noc kostelů
Na letošní Noc kostelů se opět přihlásil i Husův sbor v Ostravě – Polance, který bude zájemcům otevřen v pátek 10. června
2022 od 18 – 21 hodin. Bývá otevřen i v době bohoslužeb a
biblických hodin, popř. po domluvě. Vše podstatné lze zjistit
na webu http://www.nosvinov-polanka.hys.cz. Letos opět začne
tato Noc krátkým přivítáním od místního předsedy rady starších
Ing. Pavla Krále, který také laskavě zorganizoval hudební vystoupení, při kterém bude jako varhaník účinkovat. Dále pozvání přijali tito účinkující: Ivana Neuwirtová – akordeon, Božena

Turoňová – flétna, Tamara Anežka Urbánková – zpěv, Radomír
Zacios - trubka a Havířovské klarinetové kvarteto. Po asi hodinovém vystoupení již bude prostor zcela otevřen zájemcům o
prohlídku. Od 20 hodin bude přítomen i biskup Tomáš Chytil k
případnému rozhovoru. K dispozici budou jako každoročně kartičky s vyobrazením kostela a další materiály, které se vážou k
historii i současnosti Církve československé husitské v Ostravě
– Polance. Děkujeme již nyní všem účinkujícím i pořadatelům.
Srdečně zveme!

POMOC PRO UKRAJINU
Začátek okupace Ukrajiny vojsky Ruské federace nenechal
lhostejným žádného věřícího
římskokatolické farnosti v Polance nad Odrou. Každý se chtěl
nějakým způsobem zapojit.
V neděli 27. 2. 2022 se při sbírce vybrala částka 20 520.- Kč
a v neděli 6. 3. 2022 se vybrala
částka 20 356.- Kč.
Celkem 40876.- Kč. Peníze byly poukázány na příslušný účet
pomoci pro Ukrajinu. Našli se i farníci, kteří své volné bytové
prostory nabídli k ubytování uprchlíkům. Své místo ve farnosti
mají i nehmotné dary a tou je denní společná modlitba za ukončení konfliktu na Ukrajině.
Za farní radu Marie Krejčí

Římskokatolická farnost Polanka nad Odrou zve všechny občany k návštěvě kostela svaté Anny dne 10. 6. 2022 v rámci ,,Noci
kostelů“ od 17.45 hod., která začne kytarovou mší. V 19 hod.
vystoupí žáci a absolventi Lidové konzervatoře Ostrava.
K hojné účasti zve organizační výbor.

KNIHOVNA POMÁHÁ – БІБЛІОТЕКА ДОПОМАГАЄ
UA:
Бібліотека допомагає
Майже в кожному місті чи селі є громадська бібліотека.
Запитайте у місцевих жителів, де знаходиться бібліотека.
(Фон. [Кде є кніговна?]) або шукайте напис: KNIHOVNA.
1. Вхід у бібліотеку вільний. Немає необхідності мати
абонемент.
2. У бібліотеці є можливість виходу в інтернет.
3. У бібліотеці можна будь-кому безкоштовно
використовувати WiFi.
4. У бібліотеці можна безкоштовно користуватись
комп’ютерами з виходом в інтернет.
5. У бібліотеці можна заряджати телефони, планшети та
ноутбуки.
6. У бібліотеці є питна вода та туалети.
7. У бібліотеці тихо і можна відпочити.
8. У бібліотеці є зона або куток для дітей, тож ваші діти
можуть там також відпочити.
9. Працівник бібліотеки зможе вам допомогти: надати
додаткову інформацію, знайти потрібні контакти, зв’язати
вас з потрібними вам організаціями.
10. У бібліотеці ви можете домовитися про зустріч, доступ
до бібліотеки є вільний.
11. Верхній одяг, сумки, портфелі та рюкзаки можете
залишити у гардеробі.
12. Не бійтеся користуватися послугами бібліотеки, ми вам
завжди допом

CZ:
Knihovna pomáhá
V téměř každé obci nebo městě najdete veřejnou knihovnu.
Ptejte se místních, kde je knihovna (fonetický přepis) nebo
hledejte tento nápis: KNIHOVNA
1. Knihovna je volně přístupná, není třeba mít průkazku.
2. Knihovna poskytuje veřejnosti přístup k internetu.
3. Knihovna nabízí komukoliv k využití Wi-fi připojení zdarma.
4. V knihovně jsou k dispozici počítače s internetovým připojením zdarma.
5. V knihovně si můžete nabít telefony, notebooky nebo tablety.
6. V knihovně jsou k dispozici toalety a pitná voda.
7. V knihovně je klid a je zde možnost si odpočinout.
8. V knihovně je dětské oddělení nebo koutek, tedy tu mohou
relaxovat i vaše děti.
9. Knihovník vám pomůže, poskytne další informace, vyhledá
kontakty, propojí vás s dalšími institucemi, které potřebujete.
10. V knihovně si můžete domluvit setkání, prostory jsou zdarma.
11. V knihovně si můžete odložit věci.
12. Nebojte se využít knihovnu, pomůžeme vám.

Jsme s vámi.
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Разом з вами.

30 let obnovené sokolské činnosti v Polance
Sokolové si letos užívají výročí. V únoru jsme si připomněli 160 let
od založení České obce Sokolské v Praze a v listopadu 1912 (před 110
léty) byl založen Sokol v Polance nad Odrou. Od r. 1862 byla činnost
Sokola několikrát přerušena, a to po dobu okupace a pak po r. 1949,
kdy byly původní tělocvičné jednoty v republice (Dělnická tělocvičná
jednota, Orel, Sokol apod.) násilně sloučeny do Tělovýchovné jednoty,
pro kterou bylo užíváno označení Sokol. Brzy po listopadové revoluci
r. 1989 však začaly původní spolky svou činnost obnovovat, nové sportovní kluby a sdružení také vznikaly.
V Polance si 24. 6. připomeneme 30 let od obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol, která se hlásí k původním Tyršovým ideálům.
Iniciátory a zakládajícími členy byli bratři a sestry, jež sokolovali před
r. 1949: Jiřina Dobešová, Vítězslav Sýkora, Libuše Sýkorová, Josef
Bílý, Věra Karásková, Jaroslav Surý, Jaroslav Silber a Emilie Kavalová. Prvním starostou se stal br. Vít. Sýkora; členská základna měla
28 členů. Tělocvičné jednotě byl navrácen pozemek a také původní sokolský prapor, který byl jako vzácná památka opatrován u Jos. Davida.
Stávající členové měli do začátku činnosti mnoho vzpomínek, velké
plány a poměrně poničenou sokolskou louku. V areálu nebylo provozuschopné sociální zázemí, základní tělesná výchova se tedy pěstovala
v tělocvičně školy, schůze a oslavy významných výročí se uskutečňovaly převážně v družině základní školy.
Vedle cvičení školní mládeže probíhal i nácvik skladeb žen na obnovený sokolský slet. V červenci 1994 se 16 sester za doprovodu br. Sýkory
zúčastnilo XII. Všesokolského sletu v Praze, který se nesl v nádherné
atmosféře svornosti, nadšení a sounáležitosti mezi městy (Ostrava Praha jedno jsou) a také lidmi (jindy i názorově odlišnými) ze všech
koutů ČR i zahraničí.
Nadšení pro společnou věc a obětavost členů vedly v r. 1995 k realizaci
výstavby vlastní budovy. Původně byla v plánu přízemní budova šaten
se sociálním zázemím, na kterou finanční prostředky poskytla Česká
obec sokolská. Později byl schválen projekt na rozšíření stavby o 2.NP
s tělocvičnou. Díky akci „Zlatá cihla“ (finanční sbírka mezi členy),
výrazné stavební svépomoci (nejen) členů spolku a navýšení dotace
na materiál ze strany ČOS byla sokolovna dokončena v r. 1996 jako
dvoupodlažní stavba, první sokolovna postavená v samostatné České
republice. V sokolovně byl od jejího otevření provoz každý všední den.
Cvičili mladší i starší žáci, ženy, Věrná garda, aerobik ženy, aerobik
dorostenky, stolní tenis dospělí i děti. Jednou týdně zde hodinu cvičily ženy Orla. Později probíhalo cvičení rodičů nebo prarodičů s dětmi
i schůzky letecko-modelářského oddílu. Vedle pravidelných cvičebních
hodin zde také probíhaly schůze výboru, pro děti večery s Mikulášem
či předsilvestrovská setkání členů.
V roce 1999 vznikl oddíl malého florbalu pod vedením bratří H. Kozuba a J. Janulíka. Pro tento sport bylo zbudováno nové asfaltové hřiště.
Původní vjezdová brána z ul. 1. května byla přesunuta a vjezd proveden
ze strany od rybníka. S přibývajícím počtem členů nestačily pro florbal přes zimu prostory sokolovny, proto tréninky probíhají v tělocvičně
základní školy. Od r. 2000 (dosud) hrají florbalové týmy ve věkových
kategoriích: mladší žáci, dorostenci a muži sokolskou Podbeskydskou
florbalovou ligu. V červnu tohoto roku proběhl na asfaltovém hřišti
1. ročník turnaje v miniflorbale pro rodiče a děti Polanská hůl. Letos se
bude konat po 23.
Sletový rok 2000. V Praze na XIII. Všesokolském sletu byla Polanka
zastoupena 18 členkami oddílu Věrné gardy pod vedením ses. D. Kupčíkové, devíti žákyněmi pod vedením ses. L. Gelnarové a M. Tomáškové a sedmi muži s cvičitelem br. Zd. Bílým. V dalším sletovém r. 2006
se v Praze společných sestav účastnilo 8 žen a 5 mužů, v r. 2012 to bylo
9 žen a 5 mužů. V r. 2018 se taneční oddíl účastnil se svým vystoupením předsletové přehlídky v Ostravě.
Velký zájem o ping pong vedl v roce 2003 k založení oddílu stolního
tenisu, jehož členové dodnes reprezentují Polanku v Městském přeboru III. třídy. Mládežnický oddíl pod vedením bratří Jos. Mihalky
a J. Šlachty toho roku zcela ovládl přebor Moravskoslezské župy sokolské. V r. 2011 členové stolního tenisu zajistili provedení nové kvalitní
podlahy v sokolovně a pořídili stoly, které odpovídají soutěžním standardům městského přeboru. V prosinci na sokolovně probíhaly turnaje
pro mládež Starostova pálka.

V červenci r. 2007 proběhla v Rakouském městě Dornbirnu Gymnaestráda - přehlídka pódiových a hromadných skladeb cvičenců v kategorii „sport pro všechny“. Z celkového počtu 28 000 cvičenců bylo
795 účastníků z České republiky a Polanku reprezentovalo pět mužů
TJ Sokol. Ani v r. 2011 ve švýcarském Lausanne pak mezi 380 sokoly
nechyběli naši muži.
V létech 2008-2018 působil v jednotě taneční oddíl pod vedením ses.
Ivy Petruželové. Ve dvou kategoriích zde tancovalo až 42 dětí. Oddíl se
úspěšně účastnil tanečních soutěží od Bohumína po Mohelnici a svými
vystoupeními obohacoval kulturní dění v obci. V létech 2011-2017 se
rozšířila nabídka pohybových aktivit o oddíl mažoretek. Díky vedoucí
K. Bujnochové děvčata za své skvělé výkony získala desítky ocenění
a pohárů v soutěžích jednotlivců i společných skladeb.
Od léta r. 2021 je možné na sokolské louce zaznamenat zvýšený pohyb
pejsků. To proto, že zde probíhají tréninky a soutěže nového oddílu
Agility (sport s pejsky) pod vedením ses. I. Kozubové. Oddíl má u nás
vhodné prostory, velmi dobré zázemí a výbornou vybavenost.
Od doby obnovení činnosti spolku mohli návštěvníci sokolského areálu zaznamenat průběžné úpravy areálu. Byl postaven tenisový kurt
(i díky štědrému odkazu ses. Veverkové), u sokolovny vznikla zastřešená pergola. Sokolská louka je vedle členů k dispozici i široké veřejnosti,
a to při konání větších akcí, jako je např. březnové Putování krajem
sněženek, dubnové Pálení čarodějnic, květnové Smažení vaječiny.
Spřízněný Klub rodičů a přátel při ZŠaMŠ Polanka zde nachází zázemí
pro některé své aktivity jako jsou: ukončení prázdnin, stezka odvahy
apod. V červnu 2016 na sokolovně proběhl za slunečného dne i svatební obřad…
V duchu „snahy o mravní povznesení jedinců“, jak ukládají stanovy
spolku, pořádá naše jednota Sousedský ples, pravidelné přednášky
kulturního klubu „Salon u Viery“, do místního kina zveme pravidelně
ochotnické soubory z okolí, pracujeme nezištně na zlepšování zázemí
sokolovny i na rozvoji vztahů mezi členy spolku a veřejností.
Od letošní březnové volební valné hromady pracuje výbor spolku ve
složení: starostka S. Kozarová, místostarosta J. Matoušek, jednatelka
J. Honová, náčelnice M. Tomášková; jednota čítá 122 členů, z toho
52 do 18 let. Jménem stávajícího výboru si dovoluji poděkovat členům
za aktivitu a alespoň některým výrazným osobnostem našeho spolku
za příkladnou činnost pro společnost. Vedle všech výše jmenovaných
bych zde ráda připomněla starosty (od r. 1992): Vít. Sýkoru, Zd. Bílého
a H. Kozuba a dále např. dřívější hospodáře: R. Veverku, kronikářku
J. Dobešovou, místostarostu L. Dluhoše i stávajícího správce kurtu
J. Steckera.
Jako výzvu do budoucna si mimo jiné vytyčujeme obnovu činnosti tanečního oddílu nebo cvičení rodičů s dětmi. Rádi mezi námi přivítáme
nové tváře, nadšence, kteří mají rádi děti, sport, legraci a chtějí být
součástí větší komunity.
Výbor TJ Sokol
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POVEDENÉ ČARODĚJKY
Závěr dubna již po patnácté patřil čarodějnickému reji na sokolské louce. Dobrou tradicí posledních let (pominu-li nemožnost hromadných
akcí v r. 2021 a 2020) je vlahé, slunečné až teplé počasí v podvečer
magické „svatojakubské noci“ z 30. dubna na 1. máje. Letošní příjemně hřejivé jarní sluníčko vylákalo opět mnoho malých kouzelníků
v doprovodu rodičů na společný slet. Směr průvodu čarodějníků všeho
věku udával vyzdobený traktůrek kouzelníka Kobzy, který vedl „přípravku létání na koštěti“. U vstupní brány čarodějka Nowaková přidělila
každému zájemci z čarodějnického dorostu „letecký průkaz“ s volnými
kolonkami, které bylo nutno vyplnit. Každá kolonka znamenala splnění
náročného úkolu na pěti připravených stanovištích; na správnost plnění
úkolů dozírala zkušená kouzelnice Kortová. Ti šikovní si navíc mohli
vyzkoušet čaro-lukostřelbu a čaro-vrh koulí na drátě u rodinného klanu
čarodějů Kuňákových. Dospěláci, kteří neměli žádné zásadní úkoly, si
prostě koupili něco na zub nebo na pití a vesele se bavili. Ti, kteří přišli
jako doprovod hlavním aktérům, byli nápomocni při opékání klobásek
nad ohněm.

O kulturní stránku odpoledne se postaraly šikovné mažoretky z klubu
MK Ballerisimo Hlučín: Dom. Návratová (žačka ŽŠ Polanka) a Kr.
Sysalová; děvčata vystoupila s batony i pompony, sólo i společně.
Sportovní stránku naplnila ukázka práce oddílu Agility, kdy pejskové
Zara a Ejmi převedli, jak je čaro–vodičky Kozubová a Timčenková
naučily zdolávat nejrůznější překážky.
Když se slunce schýlilo k západu, nastal vrcholný okamžik dne - možnost zbavit se prostřednictvím ohně svých strachů a zátěží, které již
nechceme nést do světlé části roku (květen – říjen). Zájemci obdrželi čistý „pergamen“ a na ten přenesli své strachy a zloby a pečlivě
je zabalili. Tyto balíčky plné zlostí, tzv. „čarodějnice“, byly vloženy
do velké hranice, kterou z vybraného dřevoví připravili čaroděj Kozub
a kouzelník Svoboda. Pak už jen všichni s napětím sledovali, jak plameny magické vatry mění to zlé na popel… No a potom se pustili malí
i velcí do veselého reje…
Čarodějka Elhoriana

Místní organizace STP (Svazu tělesně postižených)
Vážení spoluobčané,
víte, že v naší obci působí více než 30 let místní organizace STP (Svazu
tělesně postižených) s klubem SPCCH (Svaz postižených civilizačními
chorobami)? Scházíme se 1. středu v měsíci od 15 hodin ve školní jídelně naší základní školy. Nemusíte mít „hlavu v podpaží“, abyste se stali
našimi novými členy. Pokud např. trpíte problémy pohybového ústrojí,
máte problémy se srdíčkem, vysokým tlakem, očima, špatně slyšíte,
léčíte se na diabetes, přijďte mezi nás! A co vás s námi čeká?
Kromě pravidelných schůzek, na kterých míváme program např.
u příležitosti Dne matek (vystoupení dětí ZŠ), smažení vaječiny a nadcházejících vánoc, máme možnost navštěvovat divadelní představení
a chodit plavat do apartmánového domu v Petřkovicích. Dále chodíme
na procházky, organizujeme jednodenní zájezdy s návštěvou zajímavých míst.
Máme také možnost se zúčastnit týdenních rekondičních ozdravných
pobytů s lékařským dozorem v horských nebo lázeňských hotelích nebo
penzionech, na kterých cvičíme jak „ na suchu“, tak i v bazénu, (vloni v září
jsme byli v horském hotelu Sukenická v Beskydech) a na tento rok máme

další nabídky. Účastníme se přednášek, vycházek a společných posezení.
Budete mít možnost nahlédnout do naší kroniky, kterou vedla dlouhé
roky zakládající členka našeho spolku paní Eva Kalášková, kde jsou
zapsány veškeré akce za dobu od založení STP.
Jelikož zakládající členové nejsou někteří již zdravotně na tom nejlépe
a nemohou se zúčastňovat akcí mimo obec, potřebujeme naši „členskou
základnu“ rozšířit o mladší členy. Nechceme, aby tento spolek, který je
v naší obci více než 30 let, zanikl.
Pokud bydlíte sami nebo s mladými, kteří jsou celý den v práci, přijďte
mezi nás a při společných akcích zapomenete na své problémy a bolístky. Neprožívejte své dny pouze mezi ledničkou a televizí. Dokud Vám
ještě slouží hlava a nohy, udělejte něco pro sebe a své zdraví. Těšíme
se na vás!
Za výbor STP
Předsedkyně Milada Neuvirtová, tel. 596 943 005
Místopředsedkyně Marta Hrachová, tel. 596 931 163, 604 773 953
Pokladní Sylva Šebestová, tel. 608 454 427
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SKAUTI INFORMUJÍ
První akcí v druhém pololetí bylo Masopustní odpoledne, jež se odehrálo 27. února. Průvod vyšel od radnice směrem k Dělnickému domu
a bylo během něj možné shlédnout širokou škálu masek, tentokrát zaměřených na klasická povolání. K vidění tak byla přestrojení za kuchařky, řezníka či popeláře. Podél trasy bylo přichystáno několik zábavných
aktivit, přičemž další program pokračoval v areálu Dělnického domu.
V polovině března jsme uspořádali brigádu na farské zahradě. Na ni
jsme navázali menší procházkou po Polance. Poslední březnovou sobotu se uskutečnila výprava na hrad Helfštýn, který byl v nedávné době
podroben rozsáhlé rekonstrukci.
Že jsme nezaháleli ani v dubnu, dokládá účast v okresním kole Závodu
vlčat a světlušek (určen pro věkovou kategorii 1. stupně ZŠ). Tento
závod s letošním termínem 9. dubna se uskutečnil kvůli pandemii po
dlouhých 4 letech (místo obvyklé dvouleté přestávky) v Bělském lese
a jeho okolí. Cílem bylo prověřit schopnosti družiny, jako je znalost
zdravovědy, přírody nebo šifer, dále fyzická zdatnost a v neposlední
řadě týmová spolupráce. Společným tématem všech úkolů bylo získávání bylin a koření na výrobu lektvaru, který by uzdravil krále a jeho
bolavý zub. Samotné akci počasí zrovna nepřálo, protože od rána silně
pršelo, nicméně postupně docházelo k úbytku srážek. O dva týdny později jsme se vydali spolu s dalšími, nejen ostravskými skauty, navštívit
mohylu Ivančena, jež se nachází pod Lysou horou a je připomínkou
skautů popravených v polském Těšíně v závěru 2. světové války.

Poslední akcí do uzávěrky zpravodaje byla výprava od Dělnického
domu do Jistebníku a zpět, spojená s úklidem odpadků, která proběhla
7. května. Tím však nekončí výčet dalších akcí v tomto měsíci: v sobotu
21. května se chystáme provést úpravy našeho nedávno zakoupeného
tábořiště v Lipníku nad Bečvou - Podhoří a o týden později se zúčastníme pravidelného setkání ostravských skautů Luďkův memoriál pořádaného u Klokočůvku poblíž Oder.
za skauty Vojtěch Fešar

MLÁDEŽ RYBÁM ZASLÍBENÁ
V sobotu 7. 5. jsme svolali všechny mladé nadějné rybáře plné elánu
na mysliveckou chatu, aby zase po roce změřili své síly ve sportovním
rybolovu. Nachystali si pruty, nabrousili háčky a v osm hodin ráno jsme
jim závod odstartovali. Ryby braly, od navijáků se kouřilo a výsledková
listina se plnila body. Kručení v břiše je v jedenáct hodin vyhnalo od
vody ke grilu, na kterém už se chystal oběd. Zahnali hlad a opět se vrátili k vodě. Nebe pod vedením svatého Petra, patrona všech rybářů, je
všechny pořádně zkropilo a promočilo, ale oni se neroztopili a s radostí
odchytali také druhé kolo závodu. Rozhodčí během závodu nestačili
měřit ryby a z posezení rybníka, které se nachází hned vedle a ve kte-

rém sedělo četné obecenstvo, se neustále ozývalo: ‚‚Sekej, nečekej!‘‘.
Byl to boj. Když závod skončil, už na závodníky čekaly bohaté výhry,
za které bych chtěl moc poděkovat všem sponzorům, kteří v nás vložili důvěru a podpořili nás. To největší poděkování patří polanskému
sdružení myslivců, které nám zapůjčilo rybník i s areálem a rodinám
Pospíšilů a Kotalů, které v naší obci snad každý zná. Léto nám začíná a je třeba si užívat přírody a hezkého počasí, tak zahoďte mobily
a vyražte na ryby! Příští rok přivítáme na závodech další nové mladé
polanské rybáře a rybářky.
Tak ať to kouše, Petrův zdar!
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VALNÁ HROMADA MS ČČK
Dne 28. 2. 2022 se po dvou letech uskutečnila valná hromada místní skupiny ČČK Polanka nad Odrou. Na programu byla zpráva o činnosti místní skupiny od roku 2020 až ke
dni konání Valné hromady. Rok 2020 byl poznamenán covidovou epidemií, kdy ustála
činnost místní skupiny a výbor se scházel jen v případě potřeby. V roce 2021 po uvolnění
epidemiologických opatření začala práce místní skupiny obvyklým způsobem.
Další bodem letošní valné hromady byla volba nového představenstva místní skupiny
ČČK.
Do funkce předsedkyně byla zvolena dlouholetá členka místní skupiny sestra Marie Krejčí, jednatelkou byla zvolena sestra Lenka Gebauerová a pokladní sestra Pavla Olšáková.
Oblastní spolek ČČK Ostrava, jehož je naše místní skupina členem, poděkoval bratru
Miroslavu Bergrovi za jeho dlouholetou činnost v místní skupině ČČK, jehož je členem
od roku 1973 a od roku 1984 až do roku 2017 byl jeho předsedou.
Na návrh místní skupiny bylo uděleno končící předsedkyni, sestře Blaženě Králové, vyznamenání ČČK ,,Za obětavou činnost v ČČK“ pro její aktivní přístup k práci v místní skupině ČČK, kde je členkou od roku 1970. Byla členkou revizní komise Oblastního spolku ČČK v Ostravě, úsekovou výběrčí a členkou představenstva
místní skupiny ČČK až do roku 2017, kdy se stala její předsedkyní. V roce 2010
organizovala cyklus vycházek „Polanka známá – neznámá“, výstavku ručních prací v roce 2010 a 2011. Má velký podíl na organizování relaxačních pobytů pro seniory ČČK na Javorníku a v Beskydech (horská chata Čarták, Mesit). Nedílnou součástí bylo také organizování každoročních jednodenních zájezdů místní skupiny,
které měly mezi členy i ostatními občany obce velký ohlas. Po svém zvolení předsedkyní představenstva místní skupiny ČČK Polanka nad Odrou v roce 2017 navrhla
a organizovala setkávání jubilantů ,,80+“ s kulturním programem, kterého se účastnil
i starosta obce pan Pavel Bochnia.
K ocenění sestry Blaženy Králové se se svým poděkování připojili i přítomní účastníci
valné hromady. Přejeme jí hodně síly do jejího aktivního života.
Marie Krejčí, předsedkyně
představenstva místní skupiny ČČK Polanka nad Odrou

KNIHOVNA INFORMUJE
Týden prvňáčků
Letos v březnu proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na
čtenáře. Během celého školního roku mají žáci prvních tříd registraci v
knihovně zdarma. Stačí jen přijít se svými rodiči a přihlásit se.
Naše prvňáčky přijel pasovat sám pan král. Po přečtení slavnostního
slibu a samotného pasování byly děti rozděleny do družstev, které společně soutěžily.
Věřím, že se novým čtenářům bude v knihovně líbit.
Noc s Andersenem
Letošní nocování proběhlo opět báječně. Děti si noc naplno užily.
Tradiční promenáda masek a soutěž o nejlepší pokrm máme každoročně. Letos byla navíc soutěž “ Ukaž, co umíš”, kde děti předváděly
své schopnosti. Děkuji všem sponzorům: ÚMOb Polanka, Hospůdce
u Machů, která nám každý rok zajišťuje občerstvení pro děti a Víťovi
Peterkovi.

Připravujeme:
Květen
Květen je tady: soutěž pro děti, 2. 5. – 31. 5. 2022
Lovci perel: celoroční projekt, leden až prosinec 2022
Broučci: klub pro nejmenší děti, čtvrtek 19. 5. 2022, 10.00 – 11.00
Klub Generace: klub pro seniory, čtvrtek 26. 5. 2022, 10.00 – 11.00
Červen
Těšíme se na prázdniny: soutěž pro děti 1. 6. – 30. 6. 2022
Lovci perel: celoroční projekt, leden až prosinec 2022
Lovci perel: obchůdek za moriony, 1. 6. – 30. 6. 2022
Broučci: klub pro nejmenší děti, čtvrtek 2. 6., 16. 6. 2022, 10.00 – 11.00
Klub Generace: klub pro seniory, čtvrtek 23. 6. 2022, 10.00 – 11.00
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CHOVATELÉ ZO ČSCH POLANKA HODNOTILI
Chovatelé ZO Českého svazu chovatelů v Polance se sešli dne 4. 3.
2022 na Výroční členské schůzi, aby zhodnotili činnost v roce 2021
a vytýčili si úkoly pro rok 2022.
Z důvodů pandemie covid-19, jsme po roce vládních a veterinárních
opatření v květnu 2021 znovu oživili naši činnost uskutečněním výroční členské schůze. Na ní byl mimo jiné zvolen do funkce hospodáře ZO
přítel Petr Návrat a oceněn přítel Václav Andla za dlouhodobé (20 let)
pečlivé vedení kroniky ZO ČSCH.
Evidence členů pro rok 2021 činila 28 členů. V průběhu roku ukončili
členství dva členové, jeden odešel do jiné organizace a jeden odešel do
chovatelského nebe. Koncem roku jsme získali dva nové členy, takže
do roku 2022 vstupujeme se stavem 26 členů.
Po roce jsme opět uskutečnili tradiční Krmášovou výstavu drobného zvířectva, která proběhla 24. a 25. července v prostorách našeho
chovatelského areálu v Polance. Na této výstavě svá zvířata vystavilo
24 chovatelů z Polanky, Klimkovic, Staré Bělé, Plesné, Slezské Ostravy, Staré Vsi, Bohumína, ale také až z Kelče u Hranic.
Vystaveno bylo v expozici králíků 82 zvířat ve 20 plemenech, v expozici holubů 40 zvířat v 6 plemenech a v expozici drůbeže bylo naplněno
11 voliér.
V expozicí drůbeže a holubů byla zvířata vystavovaná v nových
klecích, které ZO zakoupila díky částečné dotaci Obecního úřadu
v Polance. Poháry a čestné ceny byly nejlepším chovatelům předávány
za přítomnosti starosty naší obce pana Pavla Bochnii.
Pohár na Memoriál Radka Urbaníka získal přítel Václav Andla na králíka Velkého světlého stříbřitého. Přítel Drahomír Neuwirth získal pohár
ZO na holuba plemena Ostravská bagdeta a čestnou cenu na králíka
plemena Český strakáč a stal se tak v 87 letech nejúspěšnějším chovatelem výstavy.
Další čestné ceny získali přítel Adam Volný, Ladislav Sladký, Lukáš
Horsák, Petr Návrat, David Pavlorek a Tomáš Vysocký.
Samotný průběh Krmášové výstavy byl hodnocen velmi kladně. Naši
výstavu navštívilo 425 platících dospělých a nesčetný počet dětí, které
již tradičně mají vstup na výstavu zdarma. K výborným ohlasům naší
výstavy přispěla nejen vystavovaná zvířata, ale také výborné jídlo, pití
a bohatá tombola. Taktéž koncert Polanské dechové hudby pod vedením kapelníka pana Jiřího Adamce i přes dešťovou přeháňku sklidil
velký aplaus.
Kromě Krmášové výstavy se naši členové účastnili také jiných výstav,
na kterých vystavovali svá zvířata. V Klimkovicích Luboš Komárek,
na Národní výstavě v Přerově Ing. Miloš Sýkora, který vystavoval
také ve Staré Vsi a na Speciálce Klubu Činčil velkých v Týništi n. O.
Ve Studénce pak vystavovali Ladislav Sladký a Václav Andla.
Naší poslední akcí v roce 2021 bylo stolní bodování králíků, kde bylo
posouzeno 26 králíků od 8 našich členů. Další tradiční jarní stolní
bodování s prodejem, v termínu 9. dubna 2022, nemohlo proběhnout
z důvodu rekonstrukce povrchu ulice 1. května v našemu areálu. Proto
jsme bodování uskutečnili v garáži přítele Sýkory jen pro organizované
chovatele. Posouzeno bylo 15 králíků.

V tomto roce připravujeme další ročník Krmášové výstavy u příležitosti svatoanenské pouti v termínu 23. a 24. července a také 22. a 23.
října Okresní výstavu drobného hospodářského zvířectva, tentokrát
v našem areálu. A protože v této době může již počasí ovlivnit negativně tuto akci, jsme připraveni instalovat větší stanové zastřešení pro
zvířata i návštěvníky.
Pro úspěšnou realizaci těchto výstav musíme dokončit rekonstrukci kuchyně a obnovu sociálního zařízení, včetně napojení na veřejnou kanalizaci, přičemž může zároveň dojít k úpravě prostor v areálu, aby více
vyhovoval našim potřebám. Největší zásluhu na těchto úpravách mají
př. Petr Návrat, Tomáš Neuvirt a Ladislav Sladký.
Ještě informace pro chovatee králíků. Vakcinace králíků proti moru
a myxomatóze proběhne 28. května a 18. června 2022.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti podíleli a také
jejich rodinám, které je v této činnosti podporovaly.
Do další činnosti, bych Vám všem, chtěl popřát pevné zdraví, pohodu
a radost z chovatelství jako v minulosti.
Bližší informace o chovatelství můžete získat:
Ladislav Sladký – tel.: 721 984 444
Ing. Miloš Sýkora – tei.: 602 705 126, mi.sykora@seznam.cz
Za ZO ČSCH v Polance Václav Andla - jednatel
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Starší dorostenci šestým družstvem v ČR!

2
28. ročník

ka, Oliver Ulman, David Vojtal. Gratulujeme!
Soutěže žactva probíhají až do přelomu května a června. Také v žákovských kategoriích jsou výsledky našich družstev potěšující. Starší žáci
srdnatě bojují v mezikrajské soutěži staršího žactva a jejich výkony
mají vzestupnou tendenci. Mladší žáci aktuálně bojují s družstvem z
Karviné o bronzovou pozici ve své kategorii a o konečném umístění
rozhodne až poslední turnaj na konci května. Rovněž minižáci, kteří
svět házené na „velkém“ hřišti zatím spíše objevují, si vedou výtečně.
Od podzimu vyhráli všech 16 utkání v řadě a sérii budou chtít úspěšně zakončit na posledním turnaji v Klimkovicích. Všem budeme držet
palce!
Všechny příznivce sportu a házené obzvlášť zveme na 28. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka cup 2022 (www.
polankacup.cz), který se uskuteční o druhém červnovém víkendu ve
sportovním areálu u základní školy.
**házenkáři**

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V HÁZENÉ

KA CUP
N

202

POLA

Polanečtí házenkáři se na celorepublikové úrovni neztratili, ba naopak!
Historického úspěchu dosáhlo družstvo starších dorostenců, které se
(za pomoci hostujících hráčů ze Sokola Ostrava) umístilo na celkovém
6. místě v 1. lize starších dorostenců. Soutěže se v letošním roce účastnilo celkem 15 družstev rozdělených nejdříve na českou a moravskou
část. Jako třetí z moravské části postoupilo do nadstavbové části družstvo SKH Polanka. V mistrovské části čekalo naše chlapce dalších osm
náročných utkání s top družstvy z Čech (Dukla Praha, Lovosice, Plzeň
a Nové Veselí). Také v těchto nadstavbových zápasech kluci ukázali
svůj herní pokrok a získali další body, které v konečném zúčtování stačily na 6. místo v tabulce. Kvalitní herní projev družstva byl zřejmý i v
posledním domácím utkání s Duklou Praha, kdy naše družstvo stříbrného medailistu hodně potrápilo a po boji prohrálo 26:30. Škoda dlouhodobějších zranění některých hráčů, umístění mohlo být ještě lepší…
I tak se však jedná o nejlepší umístění družstva v nejvyšší dorostenecké
soutěži v novodobých dějinách klubu. Za reprezentaci klubu děkujeme!
Muži zakončili sezonu těsnou prohrou 25:24 v Žeravicích, a celkově
se umístili na konečném 5. místě. Nebýt delší série proher v druhé polovině jarní části, mohlo být ve hře i medailové umístění. O vylepšení
umístění se družstvo jistě pokusí již v příštím soutěžním ročníku.
Družstvo mladších dorostenců skončilo ve druhé lize na velmi pěkném 4. místě, což vzhledem k situacím, ve kterých se v průběhu sezony družstvo nacházelo, lze považovat za malý zázrak. Několika málo
hráčům, kteří náročnou sezonu vydrželi, děkujeme. Stejně jako starším
žákům, kteří dorostenecké družstvo zejména v jarní části vydatně personálně podporovali.
V sezoně 2021/2022 jsme v rámci dorosteneckých družstev spolupracovali se Sokolem Ostrava. Družstvo mladších dorostenců Sokola
Ostrava vybojovalo také za podpory našich hráčů titul Mistr ČR pro
kategorii mladší dorost. Za družstvo Sokola Ostrava v průběhu sezony
hostovali naši hráči – Tomáš Augustin, Ondřej Pavlík, Vojtěch Prašiv-

POLANKA
CUP 2022
09. - 12. června 2022

hřiště u ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou
hraje se pátek, sobota, 8:00–20:00, neděle 8:00-15:00
DOPROVODNÝ PROGRAM
Pátek - 20:00 - Slavnostní zahájení, 21:45 ohňostroj
Sobota - 14:00 - Dětský den Polanky nad Odrou
Neděle - 14:00 - Vyhlášení vysledků
Bohaté občerstvení zajiště po celou dobu turnaje.
Základní škola
a mateřská škola
Polanka nad Odrou
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11.6. 2022
Sportovní areál u školy

Srdečně Vás všechny zveme
k příjemnému odpoledni plné zábavy a her.
PROGRAM
14:00
14:30 – 15:30
15:45 – 16:30
16:40 – 17:40
17:50 – 18:50
19:30 – 20:30

ZAHÁJENÍ AKCE
KLAUN HOPSALÍN
VYSTOUPENÍ děti ze školy a školky
HOUSLOVÉ TRIO INFLAGRANTI
MICHAELA NOSKOVÁ
ABBA REVIVAL
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DOPROVODNÝ PROGRAM
MALOVÁNÍ NA TVÁŘ
BALÓNKOVÁ SHOW
NAFUKOVACÍ HRADY
DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
- skauti Polanka a hasiči SDH Polanka
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Akci pořádá městský obvod Polanka nad Odrou.

Benefiční fotbalový turnaj v Polance!
Dne 18. června 2022 se bude konat na fotbalovém hřišti v Polance benefiční fotbalový turnaj Čmeláček Cup – memoriál Michala Kvasnici.
Fotbalového turnaje se zúčastní čtyři týmy: domácí RK Polanka, Čmeláček tým, havířovský ženský fotbalový tým Gascontrol a tým sportovních osobnosti z Šachtar BO Ostrava (mj. Rostislav Olesz, Matěj
Stránský, Lukáš Klok a Ondřej Roman).
Mezi další lákadla bude patřit i možnost zhlédnout závodní automobil
z týmu FESH FESH, který se účastnil závodů Rallye Dakar. Nebude
chybět ani skvělé jídlo, pití a bohatý dětský program.
O hudební zábavu se postarají muzikaloví zpěváci Martin Broniš, Sandra Nováková, Nicole Šteinigerová a Vlaďka Siegelová. Závěr akce
bude patřit ostravské formaci Golden Hits.
Ředitelka neziskové organizace Čmeláček, Andrea Hájková, doplňuje:

„Veškeré finanční prostředky získané z této sportovní akce, půjdou na
podporu našeho Čmeláčku, který se věnuje mentálně handicapovaným
klientům. Rádi bychom letos přistavěli k dennímu stacionáři venkovní terasu s bezbariérovou rampou pro lepší přístup našich klientů do
venkovních prostor. Tuto možnost jsme obzvlášť v době covidu hodně
postrádali.“
Další ročníky, včetně tohoto, bude Čmeláček z.s. realizovat rovněž
jako memoriál Michala Kvasnici. Míša byl jedním z prvních klientů
Čmeláčku a stal se jeho nedílnou součástí. Vloni na prvním ročníku se
zhostil čestného výkopu při zahájení turnaje. Bohužel nedávno Míša po
těžké nemoci ve svých 27 letech zemřel a Čmeláček Cup bude realizován na jeho počest.
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KADEŘNICTVÍ
NOVĚ NA JANOVÉ

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
SIMONA DRUŽKOVSKÁ
OSTRAVSKÁ 1196/4a
JEN NA OBJEDNÁVKU

TEL. 603 838 950
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