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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
pomalu máme za sebou zimní období, které nám opět nepřineslo
příliš zimních radovánek, ale spíše naopak, kdy nám život opět
komplikovala Covidová opatření. Naštěstí už situace nebyla tak
vážná, jako v předešlém období. I tak jsme opět museli překonat
mnoho komplikací, ať už v zaměstnání, ve školní docházce, ale
i ve společenském, sportovním i kulturním životě. Postupně tak
byly zrušeny tolik očekávané plesy, ale i další zajímavé akce.
Pevně věřím, že s blížícím se jarem odejde další vlna Covidu
a my zase začneme žít v plném zdraví naše životy naplno.
V prosinci zastupitelstvo městského obvodu schválilo rozpočet
na tento rok, čímž si městský obvod stanovil cíle, které je potřeba v tomto roce splnit. Věřím, že tyto cíle i přes vysokou inflaci
a nárust cen zvládneme. Mezi schválené priority patří, mimo
běžné opravy a rekonstrukce, také projektové přípravy, bez kterých bychom mohli jen těžko v budoucnu realizovat rozvojové
plány Polanky. Postupně Vás budeme informovat o projektech
Lázeňského domu, o připravovaných projektech v ZŠ a MŠ
Polanka, povodňových opatřeních na Polančici nebo o přípravách výstavby vysokorychlostní tratě na železnici a s tím spojeným, pro nás tolik důležitým, nadjezdem.
Před námi je velmi složité stavební období, vyvolané především dopravními stavbami. Postupně bude vybudován nový
most přes řeku Odru, opraveny místní komunikace (Staniční,
Havlíčkova, O.Sekory, Sjednocení), bude postavena nová křižovatka (H.Salichové x 1.května) a tak, jak bylo již loni avizováno

dojde v jarních měsících k finální rekonstrukci páteřní krajské
komunikacena ul. 1.května. Je to rozsáhlá rekonstrukce, kterou
historie naší obce nepamatuje. Žádám Vás tímto o respektování
uzavírek a vzájemnou toleranci nejen na samotných stavbách.
Především také žádám o dodržování bezpečnostních opatření na
objízdných trasách. Bude to náročné nejen pro osobní dopravu,
ale i pro cestující využívající MHD. Podrobně je vše popsáno
v samostatném článku, jednotlivé etapy byly naplánovány tak,
aby došlo k co nejkratším omezením a sladění souvisejících staveb. Pro dopravní obsluhu a místní bude možné využít i komunikace, které jsou běžně využívané pouze zemědělskou technikou, cyklisty a chodci. Jezděte, prosím, opravdu opatrně!
Samostatnou náročnou stavbou bude pak nový most přes řeku
Odru. Tady dojde k demolici stávajícího mostu, který bude
nahrazen zcela novým. Součástí bude i propojení chodníkem
a cyklostezkou, včetně veřejného osvětlení. Tady zhotovitel ještě nestanovil přesný termín zahájení rekonstrukce. Předpoklad
je v březnu 2022 a termín dokončení do konce tohoto roku. Pro
pěší a cyklisty bude vybudována provizorní lávka. O přesném
termínu Vás budeme informovat na web. stránkách a aplikaci.
Děkuji všem za pochopení. Prosím sledujte aktuální informace
k jednotlivým uzavírkám. Věřím, že odměnou nám budou bezpečné a kvalitní dopravní stavby, které nám budou sloužit další
dlouhá léta.
Váš starosta
Pavel Bochnia

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Je to na den deset let od doby, kdy byla vytopena budova staré školy, v současné době již
zcela zrekonstruována budova dnešní Radnice. Tento den mám v živé paměti, protože právě
14.02.2012 jsme byli blahopřát našemu významnému občanovi k jeho kulatinám. Tehdy mě
ani ve snu nenapadlo, co budeme řešit druhý den ráno! Deset let uplynulo jako voda, budova
stále stojí a my se opět mohli vypravit za naším významným oslavencem. Ano, je to tak, že
pan učitel, ředitel školy, autor hudebních melodií a básní, muzikant, dirigent a umělecký
vedoucí dechové hudby oslavil další významné jubileum. Své životní zkušenosti vždy rád
předával na přednáškách a setkáních s občany. Významně se podílel na historii obce jako
kronikář. Ano, to vše a mnohem více je Mgr. Jaroslav Král, který oslavil 14.02.2022 nádherné životní jubileum 90. let na tomto světě. Přejeme panu Mgr. Jaroslavu Králi touto cestou
především pevné zdraví a děkujeme za vše dobré, co vykonal, nejen v naší obci.
Starosta

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

Vážení občané,
i v prvním čísle zpravodaje roku 2022 Vám přinášíme souhrn toho,
co rada městského obvodu projednávala. Poprvé v roce 2022 se rada
městského obvodu sešla 19. ledna. Pak následovaly další dvě rady. Téměř s pravidelností jsou projednávány body v rámci žádosti o uzavření
smluv o služebností věcného břemene, vyjádření ke stavbám z pohledu
vlastníka komunikací aj.
Mimo tyto pravidelné body rada městského obvodu:
- rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
bankomatu, kdy předmětem dodatku je uzavření smlouvy na dobu neurčitou se společností Euronet Services, spol. s.r.o.,
- rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb se společností KELCOM International Ostrava, spol. s.r.o., kdy předmětem
smlouvy je zajištění servisu elektronického zabezpečovacího systému
na objektu č. popisné 863 na ul. 1. května tzv. „Lázeňský dům“,

- rozhodla o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě
č. popisné 863 („Lázeňský dům“). Celková výměra prostoru je 31,05
m2 a nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na rok,
- vzala na vědomí Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01–
12/2021
- projednala zprávu o hospodaření Dělnického domu a Sportovní haly
v Polance nad Odrou za rok 2021.
Mimo jiné rada městského obvodu diskutovala o připravovaných omezeních, která nastanou v rámci rekonstrukce komunikace ul. 1. května, autobusové dopravy, využití nově nabytého objektu č. popisné 863
v k.ú. Polanka nad Odrou.

Bankomat v Polance zůstane

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Po ročním provozu bankomatu umístěného u budovy radnice bylo provedeno vyhodnocení nákladů a četnosti využití této služby občany. Pro
posouzení byl připraven report transakcí za uzavřené období 12 měsíců
provozu, z něhož vyplývá, že průměrný počet transakcí stále roste. Měsíční průměr za první čtvrtletí provozu činil 367 transakcí, za poslední
sledované tři měsíce 505 transakcí. Celkem za celé sledované období
proběhlo 4.733 transakcí. Při nákladech na roční provoz bankomatu
166.634 Kč, činí „příspěvek“ z rozpočtu městského obvodu na jeden
výběr cca 29 Kč.
Bankovní instituce obecně nemají zájem provozovat bankomat v obcích naší velikosti, využívají raději nákupní centra a centra velkých
měst. Umístění bankomatu v menších městech a vesnicích je možné
vyřešit pouze formou placené služby. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k výše uvedenému, rozhodla rada městského obvodu o prodloužení
smlouvy na poskytování služeb bankomatu a ponechání bankomatu
nadále v provozu.
(RM)

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/pmetelkova@polanka.ostrava.cz, případně osobně na podatelně ÚMOb
Polanka nad Odrou v úředních hodinách (PO, ST: 7.30–11.15 hod.,
12.15–17.00 hod.). Termín je stanoven na 19. březen 2022 v závislosti
na vývoji epidemiologické situace.
P. M.

Zastupitelstvo městského obvodu se sejde na své první jednání v roce
2022 dne 16. března.
-Z.K-

POPLATKY ZA PSA
Poplatek za psa je splatný k 31. 03. 2022. Žádáme tedy majitele psů,
kteří poplatek dosud neuhradili, aby takto neprodleně učinili, a to buď
hotově/kartou na pokladně úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí
a středu: 7.30–11.15 hod a 12.15–17.00 hod, nebo poplatek zaslali bezhotovostním převodem na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.
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 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.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
ÚMOb Polanka nad Odrou v rámci plánovaných voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v letošním roce, nabízí ochotným
a spolehlivým lidem s chutí do práce a nabytí nové zkušenosti možnost
spolupráce a přivýdělku!
Do našich čtyř okrsků sháníme zapisovatelky, jejichž odměna činí
2 600 Kč a také členy, kteří jsou ohodnoceni částkou 2 300 Kč. Volby
se s největší pravděpodobností uskuteční v září nebo říjnu roku 2022
a organizovány jsou do dvou dnů (pátek a sobota).
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na tel.: 599 425 102/599 425
103, případně e-mailem: pmamulova@polanka.ostrava.cz/pmetelkova@polanka.ostrava.cz
P. M.
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Změny v roce 2022 v oblasti práce a sociálních věcí
Minimální mzda. Od 1. ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda a to
o 1 000 Kč na 16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou
týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste
z 90,50 Kč na 96,40 Kč.
Důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč,
procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se
důchody všem zvýší o 300 Kč.
ZMĚNY V OBLASTI NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Příspěvek na péči. Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na
péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá.
Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení
hospicového typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.
Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči: 13 900 Kč u dětí ve stupni
závislosti III; 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III; 19 200
Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV. Částky příspěvku na péči
budou upraveny automaticky, bez žádosti.
Příspěvek na zvláštní pomůcku. Mezi těmi, kterým stát pomáhá
s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou autistického spektra. Až 200 000 Kč (dle příjmu) získají osoby s autistickou
poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese,
které přetrvávají i přes zavedenou léčbu. Příspěvek na zvláštní
pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému) získají nově osoby s těžkou demencí. Dosud jim tato
pomoc poskytována nebyla. Také se zjednodušují a zpřesňují některé
postupy a řízení. Děje se tak nejen u příspěvku na zvláštní pomůcku,
ale i u příspěvku na mobilitu, u kterého se zjednodušuje postup při
zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace.
Průkaz osoby se zdravotním postižením. Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru budou mít
nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Platnost průkazu – plastové karty – bude i nadále omezená. Pokud
skončí osobě s trvalým nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením platnost plastové karty, nebude znovu hodnocen její zdravotní
stav, jen se vydá plastová karta nová. Další novinkou je, že krajské
pobočky Úřadu práce České republiky budou 90 dní před koncem platnosti plastové karty písemně informovat jejího držitele o této skutečnosti.
Příspěvek na bydlení. Tak jako každý rok, zvyšují se částky, které se
započítávají jako náklady na bydlení (normativní náklady na bydlení)
i částky za pevná paliva, pro stanovení nároku a výše příspěvku na
bydlení, který se bude poskytovat od ledna 2022. Nově se za nájemce
bytu považuje také podnájemce, tedy osoba, která užívá byt na základě
nájemní smlouvy. Pro získání přehledu, zda osobě nárok na příspěvek
na bydlení může vzniknout, je na webu MPSV k dispozici orientační
kalkulačka.
V roce 2022 může požádat o příspěvek na bydlení také vlastník stavby
pro individuální či rodinnou rekreaci. Rozhodující je, aby tato stavba
splňovala další podmínky stanovené zákonem o SSP a stavebně technické předpisy.

Hmotná nouze. Na základě poslanecké inciativy byl novelizován zákon
o pomoci v hmotné nouzi. S účinností od ledna 2022 tak budou moci
Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou působností
provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení,
na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat
v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce
a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo
také u osob, které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež
stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. O srážkách budou po oznámení rozhodovat Úřady práce ČR.
Nemocenské pojištění. Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2022 zvyšují takto: první redukční hranice na
1 298 Kč; druhá redukční hranice na 1 946 Kč; třetí redukční hranice
na 3 892 Kč.
Otcovská. Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho týdne na dva týdny. Prodlužuje se období,
v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace.
Ošetřovné. Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití
v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, dědeček, syn, dcera, vnuk,
vnučka), a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného
partnera (partnerky), rodiče manžela (manželky) nebo registrovaného
partnera (partnerky).
Dlouhodobé ošetřovné. Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení
lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny.
Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu.
Zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení.

Kontejnery na objemný odpad
Ve dnech 21. - 22. března 2022 budou na území Městského obvodu
Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Kontejnery budou na svá obvyklá místa přistavovány během dne,
a to v pondělí 21. března. V úterý 22. března budou kontejnery vyprázdněny a ponechány na místě k dalšímu sběru. Odvezeny budou až
následující ráno 23. března. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky, pračky, koberce,
lustry, nábytek apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu
doporučujeme využít druhý den přistavení.
Podzimní přistavení kontejnerů je plánováno na dny 3. - 5. října 2022.
(RM)

SPORTOVNÍ HALA A DĚLNICKÝ DŮM
Dělnický dům
Stejně jako před rokem byly všechny plesy z důvodu covidových opatření zrušeny a je nám tak zapovězena společenská zábava. Volné víkendy je tak možno využít k uspořádání rodinných oslav nebo sportovních
turnajů (badminton, stolní tenis).
Proti loňskému roku jsme měli povoleno alespoň sportovat – hraje se
badminton, cvičí se jóga, probíhá cvičení DTJ ASPV, probíhají kurzy
tanečních.
Nejbližší předpokládaná akce pro širokou veřejnost – Polanský charitativní běh a Maškarní ples pro dospělé – nás čeká až 23. 4. 2022.
Sportovní hala
I zde probíhá každodenní sportovní činnost. V dopoledních hodinách
halu využívá ZŠ Heleny Salichové k výuce tělesné výchovy. Odpoled-

ní, večerní a víkendové hodiny jsou přednostně poskytnuty sportovním
organizacím, které mají sídlo v našem městském obvodu, a které zajišťují výkonnostní sport (VK Polanka z.s., SK Házená Polanka z.s. a FK
SK Polanka z.s.). Zbývající volné hodiny pak využívají ostatní zájemci.
Začátkem ledna zde proběhl tréninkový kemp reprezentačního družstva
mužů v házené před mistrovstvím Evropy. Tam naši hráči předvedli
vynikající výkony a jen těsně nepostoupili ze skupiny do dalších bojů.
Tímto ještě jednou děkujeme našim oddílům volejbalu, házené
a Základní škole H. Salichové za vstřícnost a spolupráci v průběhu
tohoto kempu.
Kontakty pro informace a objednávky jednotlivých prostor a sportovišť
naleznete na webových stránkách naší obce.
Těšíme se na Vás. 			
správa areálů
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Rekonstrukce a modernizace ulice 1. května
V letošním roce proběhne rozsáhla rekonstrukce a modernizace silnice II/478 ulice 1. května, protínající celý městský obvod. Jedná se
o poslední etapu rozsáhlého projektu, který řešil rekonstrukci krajské
silnice v celé její délce od Nové Bělé až po hranici s městem Klimkovice. Na našem katastru se letos jedná konkrétně o úsek mezi křižovatkou s ul. Svinovská po hranici města Klimkovice. Práce spojené
s rekonstrukci vozovky a navazujících objektů budou prováděny
v době od 6.3. – 30.6.2022. Samotná rekonstrukce vozovky je rozdělena do tří etap.
1. etapa – úsek od hranice s obcí Klimkovice ke křižovatce s ulicí
Janovskou (6.3. – 17.4.2022). V rámci tohoto úseku se bude rekonstruovat také most přes Polančici (pod bývalým úřadem). Po nezbytně
nutnou dobu bude zcela uzavřen a přístup pěším bude umožněn přes
areál mateřské školy.
2. etapa – úsek od křižovatky s ulicí Janovskou ke křižovatce s ulicí Hraničky (18.4. – 22.5.2022) v této době bude také realizována
související stavba městského obvodu křižovatka 1. května x Heleny
Salichové
3. etapa – úsek od křižovatky s ul. Hraničky po křižovatku s ul. Svinovskou (23.5. – 30.6.2022)
V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava.
Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách,
příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň
příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května bude obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby,
kdy budou probíhat práce na komunikaci, tzn. sanace popř. recyklace
podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za
úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude
vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální
stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května)
v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace
o délce a rozsahu samotného omezení. Jednotlivé uzavírky budou označeny zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou s textem „mimo dopravní
obsluhu“ a označením slepé ulice.
Hlavní objízdné trasy pro individuální dopravu budou označeny přes
ulici Rudnou, mírnější varianta je pak přes osadu Janová. V rámci první etapy bude možno částečně využít místní komunikace a to
ul. Nábřežní a U Rybníčku. Obyvatelé Mírové osady pak budou nasměrování ke sběrnému dvoru a dále pak po nové polní cestě s výjezdem
na ul. Hraničky. Uzavírku druhé etapy bude možno objet po ul.
Za Humny. Výjezd z uzavírky třetí etapy bude možný po ul. Obloukové
a ul. Za Humny.

Organizace MHD po dobu uzavírek
I. Etapa, uzavírka od hranice Klimkovice po ul. Janovskou (od 6.3.2022
00.01 hod. do 17. 4. 2022 24:00 hod.)
Autobusová linka č. 46 - spoje vyjíždějící z Krásného Pole budou
vedeny ve své trase po zastávku Polanka střed, dále přes ulici Janovskou, Ostravskou, Čs. armády, 28. října, 1. máje a na konečnou zastávku Polanka.
Spoje vjíždějící ze Svinova (krátké spoje) budou vedeny ve své trase
po zastávku Polanka střed a dále pak jako linka 76 přes Janovou zpátky
do Svinova.
V opačném směru bude v místě bočního vstupu do kina zřízena
dočasná zastávka. Odtud pojede autobus rovně podél parku na zastávku
Horní Polanka.
Autobusová linka č. 76 – bude vedena ve své trase po zastávku
Tomáškova, a dále pak rovně po ulici Ostravské, Čs. armády, 28. října,
1. května na konečnou zastávku Polanka. Vybrané spoje dále zpět do
Klimkovic a Hýlova.
Autobusová linka č. 59B – spoje budou s ohledem na charakter trasy
zrušeny.
Zastávky U Dluhoše a Skotnice v obou směrech budou po dobu uzavírky zrušeny.
II. etapa, uzavírka od ul. Janovské po ul. Hraničky (od 18. 4. 2022. do
22. 5. 2022).
Autobusová linka č. 46 – bude vedena ze Svinova přes Janovou na
Polanku střed a dále pak po své trase na konečnou Polanka. Na dolní
Polanku a Hraničky bude od zastávky Jelínkova zavedená kyvadlová
doprava s označením X46. Školní spoj pak pojede z Hraniček po ul.
Za Humny a ul. J. Šamala se zajištěním ze strany městské policie.
Autobusová linka č. 76 – spoje nebudou zajíždět na Hraničky, ze
zastávky Polanka střed pojednou po své trase na konečnou Polanka
Autobusová linka č. 59B – bude ukončena na konečné - zastávka
Polanka.
Zastávky Horní Polanka budou v obou směrech po dobu uzavírky zrušeny, vyjma školního spoje.
III. etapa, uzavírka od ul. Hraničky po ul. Svinovskou (od 22. 5. 2022.
do 30. 6. 2022).
Autobusová linka č. 46 – bude vedena přes Janovou – Polanka střed
– Horní Polanka – Hraničky – a dále zpět na konečnou Polanka. Od
zastávky Jelínkova bude zavedená kyvadlová doprava označení X46
na Dolní Polanku s konečnou na zastávce Polanka železniční zastávka.
Autobusová linka č. 76 – bude jezdit po své trase.
Autobusová linka č. 59B – bude jezdit po své trase.
Zastávka Dolní Polanka bude přemístěna mimo uzavřený úsek.
Aktuální informace budou dostupné na stránkách městského obvodu
www.polanka.ostrava.cz nebo na stránkách DP www.dpo.cz.

1. ÚSEK
6.3. - 17.4.2022

2. ÚSEK
18.4. – 22.5.2022

3. ÚSEK
23.5. – 30.6.2022
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Křižovatka ulic 1. května a Heleny Salichové
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Zámecká – další etapa oprav komunikací

V letošním roce budou pokračovat celoplošné opravy komuni-

LEDNÁ kací
M 1:500
v lokalitě Zámecká. Ulice Staniční, Havlíčkova a Ondřeje

Sekory budou kompletně modernizovány ve stejném rozsahu,
jako byla na podzim provedena úprava ulice Bedřicha Smetany. Stavební práce zahrnují především sjednocení šířky komunikací na 4,5 m, odfrézování původních vrstev asfaltu, sanaci
podkladních vrstev krajnic, výměnu uličních vpustí včetně napojení. Budou také výškově upraveny a nově vydlážděny vjezdy
a vstupy k jednotlivým nemovitostem. Před zahájením stavby
proběhne kontrola a případná výměna nefunkčních armatur na
rozvodech pitné vody. Samotná realizace je plánována na druhou půlku letošního roku. Předpokládané náklady této akce dosahují bezmála šesti miliónů korun.
Tímto žádáme a vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí
v dotčené lokalitě, kteří plánují provedení oprav svých přípojek nebo realizaci nových, případně mají v úmyslu zřídit nové
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tobusy hromadné dopravy, mohly odbočit z ulice Heleny Salichové na
ulici 1. května ve směru na Klimkovice. V současné době je tento manévr,
s ohledem na sklony křižovatky a ostré odbočovací oblouky, nemožný.
Primárním důvodem pro řešení této záležitosti je dlouho připravovaná
změna organizace městské hromadné dopravy v souvislosti s prodloužením stávajících autobusových linek až do města Klimkovic. Nové
uspořádání křižovatky zajistí také bezpečné odbočování, neboť pro najetí do ulice Heleny Salichové bude potřeba větší snížení rychlosti než
v současné době.
Projektem se městský obvod zabývá od roku 2020, kdy byla zpracována vyhledávací studie pro nalezení optimálního řešení po stránce
technické i ekonomické. Výsledná varianta pak byla podkladem pro
vyhotovení projektové dokumentace. Celkové předpokládané náklady
projektu jsou předběžně vyčísleny na cca 9 mil. Kč.
(RM)
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V souvislosti rozsáhlou rekonstrukcí hlavního průtahu naší obcí, silnicí
1. května, městský obvod připravuje velkou přestavbu křižovatky ulic
1. května a Heleny Salichové v blízkosti Zámeckého rybníku. Realizace proběhne v době plánované uzavírky opravovaného úseku ulice
1. května, tedy v termínu od 17.04.2022 do 30.05.2022. Přestavba
křižovatky spočívá především ve směrové a výškové úpravě napojení
místní komunikace ulice Heleny Salichové na ulici 1. května. Z důvodu navrhovaného kolmějšího připojení bude proveden zářez do pozemku podél areálu bývalého zámku a vybudována opěrná betonová
zeď v délce cca 60 m. S ohledem na osový posun komunikace budou
realizovány přeložky vedení ve správě společnosti ČEZ distribuce a.s.
a přeložka vedení veřejného osvětlení. Rozsah úprav si vynutil také
majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Za jejich
vstřícný přístup jim tímto děkujeme.
Cílem celého projektu je zajistit, aby nákladní vozidla, a především au-

vjezdy, aby začali neprodleně tyto záležitosti řešit jak po stránce
zajištění příslušných povolení, tak samotné realizace. V případě
potřeby kontaktujte zdejší stavební úřad, případně odbor hospodářské správy a veřejných zakázek. Děkujeme.
(RM)
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SLOVO ŘEDITELE
Školní rok 2021/2022 se přehoupl do své druhé poloviny a já pevně doufám, že ta druhá půlka bude lepší, než ta první. Pokud se někomu zdálo,
že první polovina aktuální školního roku byla v normálních kolejích, je to jenom dobře. Realita byla jiná. Dovolím si tvrdit, že to bylo z pohledu
vedení školy nejhorší pololetí, které jsme zatím v pandemické situaci zažili.
Na rozdíl od jiných škol, nedošlo do začátku února 2022 k celkovému uzavření naší základní ani mateřské školy. Nakažených žáků a dětí bylo ale
hodně, proto se řada tříd mnohdy opakovaně ocitla v karanténě. Situace byla náročná, nejen pro samotné žáky a učitele, ale zejména pro rodiče
mladších dětí. Přechod na on-line podobu výuky však pro vedení školy nebyl nejsložitějším problémem. Mnohem větším úskalím, o kterém se
v médiích moc nemluví ani nepíše, je zajištění provozu školy, když se v karanténě ocitne větší množství nepedagogických pracovníků. Přítomnost kuchařek, uklízeček a dalších správních zaměstnanců, je pro chod školy nezbytná. V případě, že onemocní z 28 učitelů třeba tři, je možné je
v hodinách tzv. vysuplovat. Kdo ale nahradí kuchařky, když z pěti onemocní nebo jsou v karanténě tři? V pandemické době je to nemožné. Pokud
se tak stane na základní škole, kuchyň se prostě uzavře, ale v případě mateřské školy je nutné zavřít celou školku, protože zajištění stravování je
v tomto případě ze zákona povinné. Podobná situace nastává i v případě, že onemocní zaměstnanci zajišťující úklid. Proto chci tímto poděkovat
všem správním zaměstnancům, že školu v pandemické situaci nenechali na holičkách. Velmi si jejich práce vážím. Výše popsané situace jsme totiž
řešili a s vypětím všech sil snad i zvládli.
První pololetí přineslo kromě starostí i mnoho příjemných chvil. Příkladem může být návštěva pana Vladislava Sobola, který pracuje jako tiskový mluvčí ČEZ pro severní Moravu. Důvodem jeho návštěvy byla realizace projektu naší školy „Do gatí se nevlezu, hledám pomoc u ČEZu“.
Na vlastní oči se přesvědčil, že žáci o přestávkách aktivně využívají sportovní pomůcky, které je odlákaly od mobilů a pomáhají utužit školní
kolektiv. V lednu se v přízemí základní školy objevil automat se zdravými svačinkami, po kterém žáci velmi dlouho toužili. Výhodou automatu
je bezhotovostní platba, navíc rodiče mají možnost na platební kartě nastavit denní nebo týdenní finanční limit i omezit sortiment, který je možno
kupovat. V lednu skončila i celoroční fotografická soutěž Fotíme Polanku. Podle reakcí místních občanů jsem přesvědčen, že se kalendáře povedly. Rád bych proto ještě jednou poděkoval paní učitelce Vandě Kusové, která se o celou soutěž starala.
Závěrem se vrátím k pandemické situaci, protože chci poděkovat oběma svým zástupkyním. Málokdo si umí představit, jaká úskalí jsme s paní
Šárkou Sýkorovou a paní Danou Fialovou museli řešit, aby dopady problematického provozu školy v době pandemie byly na děti, žáky, rodiče
a pedagogy co nejmenší. Moc jim za jejich pomoc děkuji.
Přeji všem čtenářům hezké zakončení zimního období a optimistické výhledy do nadcházejícího jara.
RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

SOUTĚŽ FOTÍME POLANKU MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Na začátku ledna 2021 byla pro žáky naší školy vyhlášena celoroční fotografická soutěž, jejímž cílem
bylo shromáždit fotografie, ze kterých by bylo možné sestavit nástěnný kalendář, jenž by reprezentoval
obec Polanku nad Odrou. Druhým záměrem bylo vybudit děti, aby chodily častěji do přírody a všímaly
si prostředí, ve kterém žijí.
O tom, že se oba záměry vyplnily, svědčí, že se do soutěže zapojilo více než 50 dětí od 1. do 9. ročníku
a čtvrtina z nich vydržela soutěžit opravdu celý rok. Během 12 měsíců přišlo do soutěže dohromady
devět set fotografií, a aby se jich v kalendáři uplatnilo co nejvíc, pro každý měsíc jsme vybrali 4 snímky,
celkem tedy 48. Z dalších 52 fotek jsme sestavili menší stolní kalendář. Nejen fotografie z obou kalendářů, ale i řada dalších je teď vystavena na školní chodbě. Přijďte se podívat.
Nejvytrvalejšími soutěžícími, kteří se účastnili (skoro) všech kol, byli – řazeno od nejmladších po nejstarší: Nytra Sebastian (2. místo v mladší kategorii), Šimečková Markéta (4. místo v mladší kategorii
a celkově 6. místo), Dluhošová Anna, Šimeček Jakub (1. místo v mladší kategorii a celkový vítěz soutěže), Návratová Gabriela (3. místo v mladší kategorii), Stulík Ondřej (3. místo ve starší kategorii), Nový
Marek, Luzarová Tereza, (1. místo ve starší kategorii), Drábková Lucie, Peterek Matěj, Dluhošová Jana,
Valchař Patrik, Stieberová Simona a Stryková Tereza (2. místo ve starší kategorii).
Žáci, kteří ve 12 kolech soutěže obdrželi od poroty nejvíce bodů, dostali hodnotné ceny, ale uznání
a poděkování za pěkné fotografie patří všem.
Mgr. Vanda Kusová

foto: J. ŠIMEČEK
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Nesedím jen v lavici, chci mít lepší kondici
Vzhledem k nepříznivé covidové situaci se naše základní škola
snaží opět přimět žáky k pravidelné pohybové aktivitě.
Před vánočními svátky probíhal na 2. stupni velký turnaj ve stolním fotbale. V průběhu října a listopadu proběhla v době přestávek mezi vyučovacími hodinami základní utkání ve skupinách.
Žáci si sami domlouvali soupeře i rozhodčí. Akce byla zaměřena
na spolupráci, komunikaci a hlavně na fair play. Jednotlivá utkání, kterých se zúčastnilo 23 dvojic, se odehrála bez problémů
a s maximálním nasazením všech hráčů.
20. prosince se uskutečnil turnaj finálový. První místo získali Lukáš Závodný (7.B) a Oliver Ondříšek (7.A), druhé místo
obsadili Vojtěch Geleta a Patrik Vozník (6.A), třetí příčku Judita
Krčková a Hugo Družkovský (6.A). Pořídit žákům stolní fotbal
a zrealizovat tuto akci jsme mohli díky Nadaci ČEZ. Zástupci
společnosti dokonce dohlédli na zdárný průběh finálového turnaje.
Nejen dvě stolní fotbalová hřiště, ale i dva stoly na ping-pong
a běžecký pás, získala škola díky aplikaci Pomáhej pohybem.
Žáci se zapnutou aplikací běhali, jezdili na kole, chodili na výlety, za vynaloženou energii získávali body, ty pak Nadace ČEZ
převedla na finance a za vysportované body poslala školákům
šedesát tisíc korun. O toto sportovní vybavení se tak zasloužily
samy děti a originální myšlenka projektu:
Do gatí se nevlezu, hledám pomoc u ČEZu.
Hraju tenis kolem stolu, kila letí sama dolů.
Po výuce na dálku potím se u fotbálku.
Na běžeckém páse budu štíhlý zase.
Zbavuju se energie, hýbu se a lépe mi je.

Stolní fotbal i stolní tenis se staly opravdu populárními, o oba
sporty je mezi žáky nebývalý a neopadající zájem. Žáky tyto
hry o přestávkách doslova vytáhly z lavic ve třídě, rozhýbaly je,
mnozí odložili mobilní telefony a tráví přestávku aktivním odpočinkem. Na chodbách školy je teď to správné rušno. U ping-pongu bylo dokonce nutné zavést rozpis po dnech a týdnech.
Úspěch akce nás velmi těší. Chodicí pás v rámci reedukační
péče prospívá ke zlepšení kognitivních funkcí, střídání pohybové aktivity a mentální práce totiž zlepšuje proces učení. Navíc
se chodicí pás využívá k rehabilitaci a zlepšení pohybových dovedností dětí s hendikepem.
V pondělí 10. ledna vyrazili žáci 7. a 8. ročníku do Ski areálu Bílá v Beskydech, aby se zdokonalili na lyžích, snowboardu
a užili si zimu, sníh a sluníčko na horách. Vlastně nevyrazili,
ale každý den v pracovním týdnu vyráželi, a to kvůli komplikacím s covidem. Přesto byla nálada výborná a chuť si zasportovat
veliká. Sníh naštěstí vydržel celý týden a děti si i přes veškerá
úskalí spojená s koronavirem letošní lyžařský kurz užily na sto
procent.
Kromě toho jsme se zapojili do projektu Ostravské sportovní
hry. Měsíční výzvy plní žáci v hodinách tělesné výchovy. Vzhledem ke zrušení všech aktivit mezi školami se statutární město
Ostrava a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů
České republiky rozhodly rozhýbat školáky aspoň „online“.
Cílem je, aby co nejvíce žáků splnilo předepsanou disciplínu,
letos běh, šplh, švihadlo a driblink. Zapojeny jsou děti od 1.
do 9. ročníku. Vyhodnocení proběhne v červnu 2022. Jedním
z ambasadorů letošního ročníku je mistryně ČR v badmintonu Tereza Švábíková, bývalá žákyně polanecké základní školy. Třetí výzva patří švihadlům, a pokud se chcete přidat i vy,
podívejte se na Terezino motivační video se správnou technikou, které je dostupné na youtube.com.
Sportovní výzva paní učitelky Kataríny Sýkorové Vyběhni
Eiffelovu věž nebo Petřínskou rozhlednu probíhá zrovna v těchto dnech. Vyhlídková věž v Paříži, nejznámější pařížská dominanta, má 1 665 schodů. Na Petřínskou rozhlednu v Praze,
která je Eiffelovkou inspirována, vede 299 schodů. Žáci
druhého stupně, kteří se schodů nebojí, mají stále možnost se
do tohoto projektu zapojit. Nejlepší výkony budou po zásluze
odměněny. Takže přidejte se pod heslem Vyzývám tě na férovku, vyšlápnem si Eiffelovku.
Kolektiv pedagogů ZŠ
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Zajímavosti z přírodopisných praktik
Praktika z přírodopisu vede na naší škole mladá paní učitelka
Tereza Sosnová. Tento rok jsou praktika nabitá zajímavostmi ze
světa živočichů a rostlin. Žáci mají možnost pozorovat mikroskopické organizmy i větší zvířata a rostliny díky kvalitnímu
vybavení přírodopisné učebny.
V tomto pololetí se žáci šesté třídy naučili pracovat s mikroskopem, rozeznávat v nepřehledném roztoku hlíny a rostlin prvoky, hlístice a korýše. Kromě živočichů se zabývali i rostlinami.
V říjnu se seznámili s mechorosty a vyrobili si ve skupinách
rostlinná terária, tzv. mechária, o která se budou starat až do
května, a už teď si všímají změn v množství mechů i ostatních
rostlin a objevují nové živočichy, kteří se v nich během podzimu
a zimy vylíhli. Mechária totiž úžasně demonstrují koloběh látek
v přírodě a také proměnlivost v množství a druhové rozmanitosti živočichů a rostlin v přírodě.
Jak vytvořit mechárium? Potřebujete menší průsvitnou plastovou krabici s víkem, hlínu, štěrk, rašelinu, na ozdobení větší
kameny, hlemýždí ulity, šišky, mušle a také vodu v konvičce.
Krabici položte na stůl, víko dejte stranou. Na dno nasypejte
štěrk, na něj dejte rašelinu, na ni vrstvu hlíny, tu pokryjte mechem. Dle libosti ozdobte ulitami, kameny, šiškami a mušlemi.
Zalijte vodou a zakryjte víkem. Umístěte na světlé a teplé místo.
Zavlažujte jednou až dvakrát týdně a pozorujte, co se bude dít.
V sedmé třídě se žáci mimo jiné seznámili se stavbou kapra obecného a jeho vnitřními orgány během jeho pitvy. V nedávném praktiku na téma PLAZI žáci blíže prozkoumali živou
užovku červenou a její stavbu, chování, původ i nároky na chov.
Praktika na téma PTÁCI zase navštívila díky Marku Novému
ze 7. třídy dvě pětitýdenní kuřátka holokrčky, rumunského plemene slepic. Žáci se seznámili se stavbou těla těchto kuřátek,
čím se živí, čím jsou prospěšná a jak se o ně co nejlépe postarat.
Kromě v hospodářství chovaných zástupců ptáků žáci sledovali v přírodě pomocí dalekohledů volně žijící zástupce, hledali
hnízda a zjišťovali, kteří ptáci zůstávají v ČR po celý rok, kteří
odlétají do cizích krajin a proč.
V září letošního roku vyhrála naše škola grant společnosti International Carnivorous Plant Society. Na naší planetě jsou místa,
kde jsou masožravé rostliny běžné a vyskytují se tam ve velkých
počtech. V České republice máme menší počet druhů masožravých rostlin a díky tomuto grantu žáci poznají nejen v Česku
se vyskytující, ale i cizokrajné druhy takzvaných masožravek.
Během roku budou v učebně přírodopisu i v dalších učebnách
přibývat různé druhy těchto zvláštních rostlin. Zatím žáci mohou pozorovat rosnatky karpatské, špirlice a láčkovky, postupně
ovšem přidáme druhy náročnější.
Ve fyzikálně - chemické učebně našly domov strašilky australské a lupenitky filipínské. Jsou to druhy hmyzu patřící do skupiny strašilek spolu s dobře známými „živými klacíky“ – pakobylkami indickými. Pomáhají některým žákům nebát se hmyzu
a vzhledem k jejich pomalému a mírumilovnému životnímu
stylu se na nich velmi dobře pozoruje stavba těla a ochranné
mechanizmy, jako kryptické zbarvení a tvar těla připomínající
rostliny. Během února se fyzikálně-chemická učebna zaplní také
teráriem s oblovkami žravými. Je to velký druh afrického plže,
který dorůstá přibližně do délky 15 cm. I když oblovky nejsou
v České republice invazivním druhem, rozdíly v životě našich
plžů a oblovek jsou velmi dobrou ukázkou nepříznivého vlivu
různých invazivních druhů na naši přírodu.

Paní učitelce Sosnové jsme položili pár zvídavých otázek.
Paní učitelko, co vás na učení přírodopisu baví nejvíce?
Při učení přírodopisu mě nejvíce baví pracovat v hodinách
s živými zvířaty, učivo vysvětlovat prakticky a ukazovat ho
na něčem živém. Proč nemít „živé učebnice“, když se bavíme
o živých organizmech?
Co byste ještě v přírodopise ráda zavedla?
Ráda bych zvýšila rozmanitost druhů zvířat, která nám v hodinách pomáhají s učením. Když si žáci něco vyzkoušejí prakticky, potkají živočicha ne na obrázku či videu, ale přímo ve
třídě, tak se takové učivo chápe lépe, poznatky se pamatují déle
a učení je celkově mnohem zábavnější.
V čem je dnes tento předmět pro žáky důležitý?
Přírodopis je v dnešní technické době velmi důležitý. Odloučení od přírody je často u žáků znatelné a doplnění i rozšíření
znalostí o přírodě je zásadní. Nejde ovšem pouze o teoretické
znalosti, o to, aby toho žáci uměli co nejvíce. Základy fungování
přírody jsou důležité pro další život. Jak se můžeme chovat k
přírodě přátelsky a ekologicky, když nevíme, jak funguje? Důraz kladu mimo jiné také na vhodné chování ke zvířatům, která
držíme v zajetí, ať už to jsou zvířata hospodářská, domácí či ta v
zoologických zahradách. Velká část žáků si v dospělosti nějaké
to domácí či hospodářské zvíře pravděpodobně pořídí a bude
mu muset vytvořit vyhovující prostředí. Každý vnímá vyhovující prostředí pro zvíře jiným způsobem, a ne vždy je to způsob,
který tomu zvířeti opravdu vyhovuje. Na základě znalostí biologie i domácích a hospodářských zvířat je člověk schopen zhodnotit, zda jsou jím vytvořené podmínky pro dané zvíře dostatečné a vyhovující. Stejně to funguje i s rostlinami. Pokud nevím,
jak probíhá životní cyklus rostlin a jaké jsou nároky rostliny na
život, tak nic pořádného nevypěstuji.
Jaký máte v soukromí vztah k přírodě?
Mám velmi blízký vztah k přírodě. Trávím v ní většinu svého
volného času a svým chováním se jí snažím nepřitěžovat, ať už
jde o třídění odpadu a neodhazování odpadků v přírodě, nebo
o kupování výrobků a předmětů, jejichž výroba byla alespoň
trochu takzvaně přátelská k přírodě.
Paní učitelko, mnohokrát děkujeme za rozhovor a přejeme Vám,
ať Vás učení i nadále baví.
Kolektiv pedagogů ZŠ
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Jak se žije dvojčatům
Statistika říká, že v současnosti připadají zhruba jedna dvojčata na
padesát narozených dětí. Ať už jsou dvojčata jednovaječná či dvouvaječná, jsou takoví to sourozenci zvyklí být mnohem více spolu než
sourozenci obyčejní. Ani naše škola není výjimkou. I zde se dvojčata
objevují. Rozumějí si více než ostatní sourozenci? Uvažují podobně?
Mají stejný vkus? Bojí se o sebe? Pojďme tyto záhady poodhalit se
dvěma takovými to sesterskými páry.
Sára a Sofie Filipské, 16 let, studentky 1. ročníku SŠ
Děvčata odpovídala společně.
Děvčata, říká se, že život dvojčat je neuvěřitelně propojený. Platí to
u vás?
Těžko říct. Jsou chvíle, kdy jsme jako jeden člověk, ale jsou také chvíle, kdy propojené nejsme vůbec.
Je výhoda mít dvojče? V čem?
Ano, rozhodně je. Odmala máte sestru ve vašem věku, takže si vším
procházíte společně.
Jste stejné?
Tak vzhledově stejné rozhodně nejsme. Ale když jsme byly menší, byly
jsme si hodně podobné. Oblečení si kupujeme zásadně odlišné, jelikož
v našem věku už bychom nepřežily mít stejné. Ovšem když jsme byly
mladší, tak jsme se oblékaly záměrně naprosto stejně. Hudbu posloucháme vesměs stejnou a stejnému sportu jsme se věnovaly velmi dlouho, ale kvůli covidu jsme s ním byly nuceny přestat.
Jak snášíte trápení té druhé? Cítíte, že je sestra v ohrožení?
Vždy si vzájemně pomůžeme a většinou to opravdu poznáme, že je
sestra v nebezpečí.
Vidíte v něčem nevýhodu mít dvojče?
Nevýhody byly maximálně takové, že si nás ostatní často pletli.
Proč jste byly na základní škole ve stejné třídě? Lze říct, že to bylo
dobré rozhodnutí?
Moc jsme na výběr neměly, jelikož za nás rozhodla mamka. A udělala
to právě proto, abychom měly stejné učitele, stejný rozvrh hodin, stejné domácí úkoly apod. Měla obavu, jestli by to jinak s námi zvládla.
A zpětně můžeme říct, že to dobré rozhodnutí bylo.
Proč pokračujete společně i na stejné střední škole. Jak náročné by
pro vás bylo rozejít se na jiné školy?
Jediný důvod, proč studujeme stejnou střední školu, je takový, že pro
každou z nás bylo jedinou volbou právě gymnázium. Rozejít se na jiné
školy by pro nás asi moc obtížné nebylo, ale když už jsme na stejné
škole a máme stejné učivo, tak si můžeme navzájem pomáhat a je to
pro nás určitě jednodušší. A také mamka může být o něco klidnější
a spokojenější.
Kolik dne trávíte spolu?
Trávíme spolu vlastně celý den, pokud pomineme chvíle, které trávíme
každá ve svém vlastním pokoji.
Pletou si vás a vaše jména spolužáci a učitelé?
Troufáme si říct, že spolužáci vůbec ne. Učitelům se to občas stává, ale
my jsme na to zvyklé, takže to pro nás není žádná novinka.
Děkuji mnohokrát za rozhovor. Ať se vám daří ve studiu.

Eva a Hana Pastrňákovy, 11 let, žákyně 6. ročníku
Děvčata odpovídala nezávisle na sobě.
Děvčata, říká se, že život dvojčat je neuvěřitelně propojený. Platí to
u vás?
Eva: Ano.
Hana: Ano.
V čem je výhoda mít dvojče?
Eva: Můžeme si spolu hrát a podnikat různé věci.
Hana: Baví nás podobné věci, tak je děláme spolu.
Jste stejné?
Eva: Hodně lidí si myslí, že úplně stejné jsme, ale my si s Haničkou
myslíme, že jsme trochu jiné. Vypadáme sice skoro stejně a trápí nás
třeba stejné nemoci, ovšem stejně se oblékáme jen někdy a věnujeme
se každá úplně jiným sportům.
Hana: Vzhledem jsme si velmi podobné, a tak mamku před naším nástupem do školky napadlo, že bychom mohly mít nějaké poznávací
znamení. Takže já mám ofinu, Evka ne. Někdy se stejně oblékáme, ale
spíše ne. A každá děláme úplně jiné sporty.
Jak snášíš trápení a problémy své sestry? Cítíš, když je sestra v nebezpečí?
Eva: Když je Hanka nemocná, tak mám o ni strach. Ale jestli je sestra
v nebezpečí, necítím.
Hana: Někdy se o Evičku bojím, ale ve vážném ohrožení jsme asi ještě
ani nebyly.
Vidíš v něčem nevýhodu mít dvojče?
Eva: O žádné nevýhodě nevím.
Hana: Občas se hádáme.
Proč jste na základní škole v různých třídách? Jaký účel by to mělo
splnit?
Eva: Rodičům to poradila výchovná poradkyně, abychom si nelezly na
nervy a abychom si šly každá svou vlastní cestou.
Hana: Rodičům to poradila výchovná poradkyně ze školky, abychom
spolu nesoutěžily a nelezly si na nervy. I tak býváme spolu v tělocviku,
v dějepise, v kurzu anglického jazyka a je to úplně v pohodě.
Kolik dne trávíte spolu?
Eva: Kromě spánku, školy a koníčků jsme pořád spolu.
Hana: Kromě školy a kroužků pořád.
Pletou si vás a vaše jména spolužáci, učitelé, nebo dokonce rodiče?
Eva: Někteří učitelé si nás pletou, ale děti ty moc ne. A rodiče vůbec ne.
Hana: Někteří spolužáci si nás pletou a učitelé skoro všichni. Rodiče
vůbec ne.
Děkuji mnohokrát za krásný rozhovor.
Kolektiv pedagogů
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Aktuality z mateřské školy
V lednu jsme s dětmi v mateřské škole přivítali zimu. Děti měly možnost si užít zimu se vším, co k ní patří. Na školní zahradě stavěly sněhuláky,
bobovaly na uměle vytvořeném kopci, dělaly ve sněhu cestičky a také se staraly o ptáčky, když jim na stromy věšely nejrůznější dobroty, aby
v zimě neměli hlad.
Došlo také k několika změnám v pedagogickém sboru. Protože tři paní učitelky odešly na mateřskou dovolenou, nastoupily na jejich místo tři nové.
Nyní už se celá mateřská škola připravuje na nadcházející karneval.
Bc. Kateřina Vavrošová

ZUŠ v II. pololetí
Máme za sebou první pololetí a s příchodem jara se pomalu blížíme
k závěru školního roku. V zimních měsících jsme omezili z důvodů
epidemické situace naši koncertní aktivitu a přesunuli jsme tuto činnost
do virtuálního prostředí. V lednu jsme postupně zveřejnili čtyři on-line
koncerty žáků. Naštěstí nedošlo k plošnému uzavření škol a distanční
výuka se tak týkala pouze konkrétních případů karantény. Věříme, že
v dalších měsících se bude situace nadále zlepšovat. Přesto, že veřejné
akce byly omezené, o to aktivnější byla výstava prací žáků výtvarného
oboru, která se pravidelně obměňuje a kterou můžete shlédnout v prostorách školy. Naši výtvarníci se pak také podíleli na tvorbě novoročenek naší školy.

V průběhu února a března budou naši žáci soutěžit v tradičních soutěžích ZUŠ ve hře na dechové nástroje. V případě úspěchu se pak přesunou z okresního kola do krajského, případně celostátního. Všem držíme
palce a přejeme hodně úspěchů.
V následujících měsících také připravujeme žákovské koncerty (žákovské večery), které byly prozatím omezené. V květnu budeme s našimi
absolventy organizovat absolventské koncerty a výstavy, které budou
po dvou letech opět otevřené veřejnosti. Těšíme se na společně strávené
chvíle.
Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ

Velbloud? Teď v zimě a v Polance?
Sedíme v kostele, pomalu končí příjímání a děti už začínají být výrazně
neklidné, začínají výmýšlet, co budou dělat po kostele a domlouvat se,
na co si budou hrát, až půdou na návštěvu.
Snažím se je co nejméně nápadně zkrotit a napomenout, ale už majíí
dlouhou chvíli. A to mše u nás v Polance ani v neděli nebývají extra dlouhé a děti zvládají moc nezdivočet, než skončí. Dneska ale ne
a ne ke konci sedět klidně, asi jim je zima, chtějí se zahřát (je přece
jen leden) a nebo jsou ještě rozjařené po vánočních prázdninách a ve
školních lavicích se nestihly pořádně rozsedět.
Pan farář se na nás všechny v kostele obrací s oznámením, že po mši
proběhne Tříkrálová sbírka a na děti s otázkou, na čem přijeli tři králové. Od dětí se ozvalo nesmělé a tiché „Na velbloudech“ a musely to zopakovat ještě hlasitěji. Páter pak všem oznamuje, že nejen, že probíhá
tříkrálová sbírka, ale že tři králové letos i k nám jako překvapení přjeli
na velbloudu. A že všechny, kdo budou chtít i povozí.
Dětem se tomu nechce věřit, přestávají sebou šít a začínají se ještě více
těšit ven. Záverečnou píseň už v lavici nevydžely a nenápadně utíkají
ven.
Venku probíhá tříkrálová sbírka, děti s korunkami a s královskými plášti vybírají do kasiček svého doprovodu příspěvky na Charitu za doprovodu kytary a společného „ My třiii králoooové, jdeeeme k vááám…!“
(Obdivuhodný výkon, protože Vojtovi musí prsty ke strunám v té zimě
pomalu přimrzat). Ale co je hlavní, stojí tam nádherný velbloud i se
svým průvodcem a atmosféra chvílemi opravdu připomíná egyptské
tržiště – veselí a zdravící se lidé, cinkání mincí a zpěv. Jen místo horka

mrzne a místo vánku… no vlastně vánek tu je, ale studený. Slunce krásně svítí a místo od písku se odráží od sněhu.
Začíná se tvořit fronta nadšených dětí a šestadvacetiletá Jessie je jednoho po druhém sveze (i ty tříleté jely samy), potom se přidávají i dospělý. Povozil se každý, kdo chtěl. Jessie nemá sedlo, tak sedíme pohodlně
mezi dvěmi hrby a jízda na ní připomíná jízdu na rozvážném a v rytmu
kroků se pohupujícím gauči s krásným výhledem.
Ještě společné foto těch, co vydrželi až do konce té dlouhé fronty zájemců, a Jessie se vydává na cestu domů. Stejně jako my. Tahle neděle
byla opravdu sváteční a děti na ni jen tak nezapomenou.
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BUĎTE DOMA V BEZPEČÍ …
Jak už asi všichni víte, v sobotu 12. 2. 2022 se v Opavě stala nešťastná
událost. Kvůli poruše na plynovém kotli zemřeli tři lidé.
V minulosti se ročně otrávilo oxidem uhelnatým kolem tisíce lidí
a přibližně stovka jich kvůli tomu každý rok zemřela. Otravy oxidem
uhelnatým (CO) z lokálních topidel a ohřívačů vody jsou i v našem
kraji poměrně časté a nezřídka končí úmrtím. Hasiči neustále varují
před tímto nebezpečím a nabádají k pravidelným kontrolám a opravám
těchto zařízení a také k nákupům detektorů CO.
I já vás tímto článkem chci požádat, abyste i vy zabezpečili své domácnosti a hlavně životy. Jde jen o maličkosti, zajet do obchodu nebo
kouknout na e-shop. Pořídit si detektor CO,
který se dnes pohybuje kolem jednoho tisíce korun. Tahle cena vám může zachránit
životy, když k vám vstoupí tento nebezpečný plyn.
Oxid uhelnatý je totiž velmi zrádný, protože jde o neviditelný plyn bez zápachu,
a člověk ho tak nedokáže zaregistrovat.
Je jedno, jaký máte kotel a kolik revizí na

něm máte provedeno. Porucha může nastat kdykoli. Způsobů, jak chránit svou domácnost, je několik. Ať už hlásiče CO, hlásiče požárů až po
samotné hasicí přístroje.
Prosím, věnujte tomu těch pár minut a pořiďte si je i do svých domácností. Nikdy nevíte, co se může stát.
Všem přeji, abychom se potkávali, jen když vás pozveme my k nám.
starostka SDH Polanka n. O.
Dagmar Cágová

Výchovný ústav Janová
Dovolte mi, abych po delší odmlce prezentoval naši práci v rámci dopolední výuky ve školním roce 2021/2022 s chlapci umístěnými na oddělení Janová.
Ke dni 7. 2. 2022 bylo na oddělení pro chlapce vyžadující soustavnou
intenzívní individuální péči soudně umístěno 32 chlapců s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
Z těchto chlapců 11 plnilo povinnou školní docházku, 14 absolvovalo
učební obory a 7 chlapců mělo povinnou školní docházku splněnou, ale
pro brzkou zletilost či dlouhodobé absence nebylo do učebních oborů
zařazeno.
Mezi absolvované učební obory v tomto školním roce patří Stavební
práce, Zahradnické práce, Lesnické práce, Cukrářská výroba, Kuchařské práce, Strojírenské práce a Zedník/obkladač.
Všichni chlapci se vzdělávají na základě individuálních studijních plánů, které zpracovávají „kmenové školy“ chlapců a u nás probíhá dopoledne výuka za přítomnosti pedagoga a asistenta pedagoga v každé
třídě, celkem máme 5 tříd. Návrhy známek včetně školního hodnocení

pedagogové zasílají čtvrtletně „kmenovým školám“ pro vystavení vysvědčení či jeho výpisu.
Jelikož jsme zařízení s celorepublikovým dosahem, uvádím pro ilustraci města, ze kterých nám Oddělení sociálně právní ochrany dětí nechala
tyto chlapce soudně umístit.
Jedná se o OSPOD Bystřice pod Hostýnem, Jeseník, Chomutov, Havířov, Hranice na Moravě, Plzeň, Ostrava, Moravské Budějovice, Brno,
Jihlava, Prostějov, Sokolov, Karlovy Vary, Přerov, Kroměříž, FrýdekMístek, Jaroměř, Karviná, Nový Jičín, Mohelnice, Uherské Hradiště,
Hodonín, Opava a Příbram.
Takže, jak je patrno, Polanka nad Odrou a osada Janová jsou známé
pojmy napříč republikou a to doslova. Když se na ministerstvu školství
(což je náš zřizovatel), v ústavech, na odděleních sociálně právní ochrany dětí nebo třeba u ombudsmana či České školní inspekce vysloví
Polanka nebo Janová, všichni vědí, oč tu běží.
Mgr. Pavel Němynář
ředitel zařízení

Skauti informují
Dovolte nám zrekapitulovat několik posledních měsíců minulého roku,
během kterých jsme stihli uskutečnit několik výprav a navštívit tak zajímavá, méně i více navštěvovaná místa. V září jsme se kromě náboru
v areálu Dělnického domu ještě stihli podívat do Štramberku a jeho
okolí. Mimo všem známé Trúby a jeskyně Šipka jsme navíc zavítali
do minizoo na Štramberském náměstí se spoustou zajímavých tvorů.
Druhý polanecký oddíl Tarbíci, jenž navštěvují děti předškolního věku,
se vydal vlakem na výlet do Jistebníku. Na začátku října jsme využili
větrného počasí a po výpomoci na farské zahradě šli pouštět draky.
První větší, třídenní výprava se odehrála o podzimních prázdninách
poblíž Olomouce. V listopadu proběhly ve státní svátek tradiční Deskovky, při nichž bylo možné si zahrát spoustu her. O pár dní později jsme pak odjeli na Hukvaldy. I když jsme nenavštívili přímo hrad,
přilehlá obora spolu se zvířaty určitě stála za to. Ve stejný den Tarbíci
spolu s rodiči navštívili okolí lázní v Klimkovicích. A byl tu prosinec.
K němu již tradičně patří vánoční oddílová schůzka a rozdávání Betlémského světla, které bylo možné převzít na 4 místech v Polance.
Ihned ze začátku nového roku jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky
a vytvořili dvě koledující skupinky. Na konci ledna jsme se vydali do
Olšanských hor poblíž Zábřehu na třídenní zimní výpravu. Všudypřítomný sníh všechny lákal k bobování a dalším zimním hrátkám.
Poslední den nás zastihl pořádný vítr, ale cestu nazpět do civilizace
jsme zvládli a odjeli domů.

Kromě všech zmíněných akcí nesmíme zapomenout na střediskový
sněm, během kterého bylo zvoleno nové vedení polaneckého střediska. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat Veronice Gadulové,
dosavadní vůdkyni střediska, za její nasazení, pečlivost a snahu, díky
níž mohlo být uskutečněno i zdánlivě nemožné.
za skauty Vojtěch Fešar
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Házenkáři začínají jarní část sezony
Již v polovině února začínají mužské a dorostenecké celky jarní část
sezony 2021/2022. I přes komplikované zakončení podzimní části, kdy
docházelo k častému odkládání mistrovských utkání z důvodu karantén, příp. dalších hygienických opaření, se podařilo většinu odložených
utkání v zimní přestávce dohrát a na startu jarní části tak zůstává pouze
jediné neodehrané podzimní utkání mužů s Lesanou Zubří (bude odehráno v sobotu 19. 3.).
Družstvo mužů se po podzimní části sezony nachází v horní polovině
tabulky s minimální ztrátou na její čelo a v jarní části by rádo zaútočilo
na příčky nejvyšší. Jak se jim to bude dařit, můžete sledovat minimálně
při domácích utkáních, jejichž soupis je součástí tohoto článku. Dorostenecká družstva dohrávají v průběhu února závěr základní části svých
soutěží. Počátkem března bude vylosována jejich nadstavbová část. V
případě kategorie staršího dorostu všichni věříme, že se podaří naplnit
očekávání, a družstvo si zajistí postup do nadstavbové-mistrovské části
1. ligy staršího dorostu, ve které se utká společně se čtyřmi nejlepšími
družstvy z české části o medailové umístění. V soutěži mladších dorostenců očekáváme v jarní části zejména stabilizaci kádru, který byl v
podzimní části decimován zraněními, nemocemi a karanténami. Snažení cílí zejména na příští sezonu, kdy by měli tito hráči tvořit základní
kostru družstva staršího dorostu.
Žákovská družstva začínají jako obvykle své mistrovské turnaje o něco
později – začátkem března. Také v těchto kategoriích se umísťují naše
družstva v popředí tabulek svých soutěží a odvádějí kvalitní výkony.
Jistě i zástupci našich mladších kategorií Vás rádi uvidí v publiku při
svých mistrovských utkáních. Přijďte je prosím povzbudit!
Tradiční plesově-společenské setkání Pochování basy bylo v letošním
roce ze zřejmých důvodů zrušeno, ale věříme, že další pravidelné akce
se již uskuteční podle plánu. Nejbližší takovou událostí je mezinárodní
Prague Handball Cup, jehož by se měla žákovská družstva po dvouleté
odmlce opět zúčastnit. Stejně tak doufáme, že se 28. ročník mládežnic-

kého turnaje Polanka cup 2022 uskuteční opět v obvyklém červnovém
termínu – letos od 9. – 12. června 2022.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem trenérům, funkcionářům
a dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas rozvoji házenkářského
klubu. Poděkování patří také sponzorům a partnerům, mezi které patří
především městský obvod Polanka nad Odrou, Magistrát města Ostravy, Úřad Moravskoslezského kraje nebo Národní sportovní agentura za
finanční i materiální pomoc. Aktuální informace ohledně dění v našem
klubu, stejně jako pozvánky na nejbližší domácí utkání, naleznete na
našich webových stránkách www.hazena-polanka.cz.
házenkáři
Datum
20. 02. 2022 08:30
20. 02. 2022 12:30
20. 02. 2022 14:30
20. 02. 2022 16:30
27. 02. 2022 16:30
05. 03. 2022 15:00
12. 03. 2022 09:00
12. 03. 2022 16:30
27. 03. 2022 09:00
27. 03. 2022 13:00
03. 04. 2022 16:30
10. 04. 2022 09:00
10. 04. 2022 16:30
24. 04. 2022 09:00
01. 05. 2022 09:00
01. 05. 2022 16:30
22. 05. 2022 09:00
02. 06. 2022 18:00

Kategorie
minižactvo
mladší dorost 2.liga
starší dorost
mladší dorost 1.liga
muži
přípravka
mladší žáci B
muži
mladší žáci A
starší žáci
muži
minižactvo
muži
mladší žáci A
mladší žáci B
muži
starší žáci
starší žáci

Hosté
turnaj
Tatran Litovel
SKP Frýdek-Místek
SKP Frýdek-Místek
Fatra Napajedla
turnaj
turnaj
HC Nový Jičín
turnaj
Ostrava
Ostrava
turnaj
SKP Frýdek-Místek B
turnaj
turnaj
Lesana Zubří
turnaj
Ostrava

* nadstavbová část dorosteneckých utkání bude vylosována počátkem března

Vesnické sportovní hry 2022
Ještě jsme ani oficiálně nepředali v rámci zatím neuskutečněného večírku Vesnických sportovních her poháry a už se plánuje ročník 2022.
Sešli jsme se společně se zástupci ostatních obcí v plesenské Kafrárně,
abychom naplánovali letošní termíny a určili pořadatele jednotlivých
soutěží. Opustila nás pro letošní rok Velká Polom a nikdo nový se zatím
nepřihlásil. Vypadá to tedy na 11 účastníků letošních sportovních klání.
Pro nás Polanku moc nehraje do karet ani to, že pravděpodobně nebudou turnaje v nohejbalu a badmintonu. Zde již tradičně míváme skvělé
umístění. Ještě však svítá naděje, že se po oslovení okolních obcí někdo
nový přihlásí a zrealizuje některý z těchto turnajů. Případně se toho
ujmeme my s Petrem Foltýnem, protože jak se říká, každý bod dobrý!
Co nás letos čeká a v jakých termínech, si můžete prozkoumat v přiložené tabulce.

Jako každý rok, budeme vděční za ochotu našich sportovců zúčastnit
se soutěží Vesnických sportovních her. Stejně tak i za nové zájemce
k reprezentaci v jakékoliv soutěžní disciplíně.
Závěrem bych se chtěl podělit o úspěch našich plavců, díky kterým
jsme již několikrát stanuli na stupních vítězů. Slečna Daniela Jandová
se stala dvojnásobnou Mistryní ČR v plavání juniorů volným způsobem na 400 a 800 metrů. Její bratr Michal Janda se umístil v TOP 10.
Gratulujeme k tomuto skvělému úspěchu.
Za Školskou, sportovní a kulturní komisi
Martin Sýkora
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ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ 1862–2022
Rok 2022 je pro nás sokoly rokem výročním. V únoru si připomínáme 160 let od založení České obce sokolské (dále jen ČOS) v Praze,
v listopadu uběhne 110 let od založení jednoty v Polance nad Odrou
a v červnu 30 let od obnovení činnosti původní Tělocvičné jednoty
Sokol (pozn.: v létech 1948–1990 byl název „Sokol“ užíván pro tělovýchovné aktivity vzniklé z původních jednot, jako byly např: Dělnická
tělocvičná jednota, Orel, Sokol apod.).
Ve zkratce si připomeňme některé zajímavé momenty z dějin sokolského hnutí.
• Dne 16.02. 1862 se konala ustavující valná hromada pražské tělocvičné jednoty. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, členy výboru se stali
mimo jiné Miroslav Tyrš nebo Emanuel Tonner, z jehož návrhu spolek
později přijal název Sokol.
• První Šibřinky (tj. maškarní slavnost) se konaly v r. 1865 z podnětu
Jindřicha Fügnera, který prý na „mužné líci i bodrý úsměv rád vídával“.
Šibřinkám proto vtiskl nezkalený ráz upřímného českého žertu a vtipu.
Akce se odehrála v tělocvičně Sokola Pražského, jejíž stavbu v roce
1863 podnítil a z velké části financoval právě Jindřich Fügner.
• Brilantní programová stať Náš úkol, směr a cíl od Miroslava Tyrše
otevřela v r. 1871 první číslo časopisu Sokol, nejstaršího českého periodika s tělocvičnou tematikou u nás.
• Ve cvičitelském sboru Sokola Pražského měl ústřední postavení Miroslav Tyrš. Mimo jiné zavedl specifickou tělocvičnou nomenklaturu a
sestavil též komplexní, vědecky podloženou a z pravidel estetiky vycházející taxonomii cviků. Zásady své ojedinělé soustavy shrnul v roce
1873 v publikaci Základové tělocviku.
• 20 let existence pražské tělocvičné jednoty bylo 18. 07. 1882 oslaveno
ve velkém stylu. Akce byla později označena za První všesokolský slet.
• V r. 1895 byla přijata Svatováclavská rezoluce, čímž vyvrcholily snahy o „mravní povznesení jedinců“. Sokolská činnost se tedy oficiálně
skládá z činnosti tělocvičné a také vzdělávací, která zahrnuje: zakládání
knihoven, pořádání přednášek či organizování „schůzí o věcech sokolských“.
• Během III. sletu v roce 1895 se poprvé publiku představil vedle dospělých cvičenců i dorost a v roce 1901 bylo na program IV. sletu zařazeno
také cvičení žen s kužely. Napětí bylo velké. Stačil prý jediný chybný krůček, aby se potvrdily veškeré předsudky veřejnosti o ženském
sokolském tělocviku. Sokolky ale podaly soustředěný výkon.
• Na OH v Paříži v r. 1924 získal gymnasta Bedřich Šupčík zlatou medaili ve šplhu na laně. Stal se tak nejen prvním sokolem, ale i prvním
československým sportovcem vůbec, který vyhrál olympiádu. Od té
doby vozili sokolové z OH medaile pravidelně. Do roku 1948 jich získali celkem 20.
• Otevřením Tyršova domu v r. 1925 se splnil sen řady činovníků, totiž
mít pod jednou střechou jak úřadovny ČOS, tak i sokolské muzeum,
archiv a knihovnu, nakladatelství, prodejnu, bazén či ubytovnu pro
účastníky různých kurzů. Do Tyršova domu postupně zavítali T. G.
Masaryk, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Pierre de Coubertin nebo
Alois Jirásek.

• Sletové dny (3.–6. 07. 1938) spadaly do extrémně napnuté mezinárodní situace a tomu odpovídala i choreografie. Muži cvičili asi nejemotivnější skladbu, která kdy byla na sletech předvedena, tedy Přísahu republice od Františka Pecháčka. Náčelník Miroslav Klinger před
prezidentem Benešem prohlásil, že se sokolstvo ze všech sil přičiní
o udržení demokracie.
• 1948–1990 činnost Sokola není dobrovolná, je podřízena vedoucí
straně KSČ a státu.
• Po dlouhých létech nastává dne 7. 01. 1990 obnova činnosti: v Praze
se na Výstavišti sešlo kolem 3 000 delegátů. Starostou ČOS byl zvolen
Bořivoj Petrák.
• Od r. 1996 probíhají nesoutěžní přehlídky gymnastiky. První se uskutečnila v červenci v Tyršově domě v Praze s názvem Sokolská gymnaestráda. Od druhého ročníku, který se uskutečnil v roce 2001, se přejmenovala na SokolGym.
• V únoru 2011 byla zvolena starostkou ČOS první žena, ses. Hana
Moučková, která spolek vede dodnes.
• V r. 2012 vyhlásila ČOS 8. 10. za Památný den sokolstva. Toto datum
je připomínkou tragických událostí z roku 1941. V noci ze 7. na 8.
října 1941 gestapo v rámci Akce Sokol zatklo na 1 500 sokolů. Ti byli
vězněni, mučeni a odvezeni do koncentračních táborů. Většina z nich
se konce války nedožila.
• Od roku 2019 vždy 28. 10. oslavují sokolové, a nejen oni, vznik Československa pohybem. Ten den se konají závody s názvem Sokolský
běh republiky, jak po celé republice, tak i v zahraničí.
• Zatím poslední slet se konal v roce 2018 v pražském Edenu. Zúčastnilo se 15 tisíc cvičenců. Zahájila jej hra Naši furianti, kterou sokolští
ochotníci odehráli v Národním divadle. Další všesokolský slet se chystá na rok 2024.
Z časopisu Sokol vybrala ses. Honová

SOBOTA 19. března 2022

začátek průvodu za obec. úřadem
SOBOTA 30. 4. 2022
17:00 hod.
soutěže s odměnou

Sraz účastníků
v 9.00 u sokolovny v Polance

(zastávka MHD linky 46: Horní Polanka)

PUTUJEME POLANSKOU NIVOU – mezi rybníky
JDeme za kaŽDÉHO POČaSí
Zápisné pro dospělé 20,- Kč
Mapa trasy, razítko i občerstvení zajištěno

Zvou pořadatelé: TJ Sokol Polanka a Klub rodičů a přátel ZŠMŠ, Hokejový klub Polanka
ZŠMŠ Polanka n. O., Školská kulturní a sportovní komise ÚMOb Polanka nad Odrou

Malé i velké turisty vítáme
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www.sokol-polanka.cz

Volejbal Polanka
Ve srovnání s minulým rokem je sezóna 2021–2022 daleko veselejší.
Do krajských přeborů máme přihlášené družstva juniorek, kadetek a
dvě družstva starších žaček. Zastoupení máme i v druhé lize, kterou
hrají ženy „A“ a v městských přeborech, kde nás reprezentují ženy „B“
a muži. Všechny soutěže se rozeběhly a v podzimní části se nám podařilo odehrát většinu utkání. Věříme, že vše úspěšně dotáhneme do
konce i v jarní části. Pouze naši nejmladší svěřenci zatím vzhledem k
situaci stále na svůj první turnaj čekají.
Udržovat chod klubu, trénovat a hrát není v této covidové době snadné.
Abychom naše děti motivovali, uspořádali jsme pro ně 28. 12. 2021
ve sportovní hale po vzoru mnoha jiných náš první volejbalový kemp.
Nápad vzešel od trenérky žaček a měl takový úspěch, že už dokonce přemýšlíme o dalším termínu. Kemp byl sice jen jednodenní, zato
byl nabitý 6 hodinami tvrdého tréninku. Akce se zúčastnilo celkem 45
hráček různých kategorií a v roli trenérů se mimo jiné objevily i naše
šikovné juniorky, které pomohly s organizací. Tímto všem moc děku-

jeme, a to jak za organizaci, tak i hráčkám za plné nasazení po dobu
celého kempu.
Věříme, že náš volejbalový život se bude pomalu vracet k normálu a že
místo měření síly v počtu čárek na antigenním testu nebo počtu očkovacích dávek, svoje síly poměříme na hřišti v plném nasazení. Zároveň
se těšíme, že se již brzy budeme moci setkat bez větších obtíží i s vámi
se všemi na některém z tradičních polanských volejbalových turnajů.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcionářům a rodičům, kteří věnují svůj volný čas rozvoji polanského volejbalu. 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/

90 let kopané v Polance nad Odrou
Vážení sportovní přátelé,
v letošním roce oslaví Fotbalový klub SK Polanka 90 let od svého vzniku. Na jaře roku 1932 několik sportovně založených občanů založilo
Sportovní klub SK Polanka n/O. Mužstvo bylo zařazeno do III. třídy
Slezské fotbalové župy. Dresy a míče byly zakoupeny ze sbírek občanů, hrálo se na hřišti na pozemku občana Davida. Mužstvo v dalším
roce postoupilo do II. třídy a dosahovalo dobrých výsledků až do roku
1938, kdy byla pozastavena veškerá spolková činnost.
V roce 1945, po osvobození, se začala obnovovat činnost všech spolků
a organizací. Dne 19. 7. 1945 valná hromada klubu vytvořila organizační strukturu a schválila přihlášku do mistrovských soutěží. Od zahájení
sezony se hrálo na hřišti u vodárny, později na pozemku za učitelskými
byty. Mužstvo se probojovalo z okresního přeboru Bílovecka do meziokresní soutěže, ve které se v sezoně 1959–60 umístilo na druhém místě
a postoupilo do I. A třídy. V této soutěži hrála např. mužstva Olomouc,
N. Jičín, Hranice, Kopřivnice atd. Polanka hrála v této soutěži do roku
1963.
Významným mezníkem ve vývoji kopané v Polance bylo vybudování sportovního areálu u nové ZŠ na Zámecké v roce 1963.
V dalším období hrálo mužstvo I. B třídu se střídavými výsledky. V sezoně 1969–70 mužstvo I. B třídu vyhrálo a postoupilo
do I. A třídy, ale po roce zase sestoupilo. V roce 1982 byla dokončena rekonstrukce sportovního areálu a bylo vybudováno tréninkové
hřiště.
V tomto období začíná výkonnostní vzestup mužstva a v roce 1984
následuje postup do krajského přeboru, ve kterém hraje dva roky, ale
mužstvo sestupuje. Po letech působení v I. B třídě mužstvo v roce 1990
opět postupuje do krajského přeboru a po reorganizaci postupuje v roce
1991 do divize – v té době do nejvyšší soutěže, která se v Polance hrála.
V roce 1993 Valná hromada schválila osamostatnění FK SK Polanka,
který byl dosud součástí TJ Sokol Polanka.
Po úspěšných letech přichází v roce 2000 sestup až I. B třídy, kde mužstvo hrálo až do roku 2009.
Další úspěšná etapa začíná v roce 2010 postupem mužstva do I. A tří-

dy a následně jako nováček postupuje do krajského přeboru. Vrcholem
této etapy byl prozatím v roce 2019 postup do divize. Zároveň dochází k rekonstrukci celého sportovního areálu. Spojenými silami vedení
obce a fotbalového klubu je vybudována nová travnatá plocha, tréninková plocha s umělou trávou, prostory pro další míčové sporty, cvičná
dráha hasičů, prostory pro cvičení žáků školy, nová tribuna atd. Areál je
chloubou Polanky, který jí závidí návštěvníci z okolních obcí.
V loňském roce začaly soutěže po covidové přestávce podzimní částí.
Mužstvo začalo výborně, když po 5. kole bylo bez ztráty bodu a skórem
11:0 !!! první. Po skončení podzimní části je na 3. místě dva body za vedoucím Frýdlantem. Mládežnická mužstva hrají v krajských a okresních
soutěžích.
Všech těchto úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez obětavé práce celé řady trenérů, funkcionářů a příznivců klubu, včetně finančních
příspěvků sponzorů a dotací zastupitelstva Polanky nad Odrou. Všem
těmto příznivcům za jejich práci a finanční podporu děkujeme a těšíme
se na setkání na utkáních FK.
P.S. V článku není záměrně nikdo jmenován, vše o činnosti FK bude
uvedeno v almanachu, který bude k tomuto výročí vydán.
Prauzek Lumír
Mistrovská utkání Polanka nad Odrou - Divize F - MUŽI „A“
27.3.
2.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
18.6.

NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
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15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
10:15
10:15
17:00
17:00

Polanka
Nový Jičín
Polanka
Bruntál
Polanka
Bohumín
Polanka
Frenštát p. R.
Polanka
Opava „B“
Karviná „B“
Polanka
Frýdlant n. O.

Dětmarovice
Polanka
Havířov
Polanka
Rýmařov
Polanka
Heřmanice
Polanka
Bílovec
Polanka
Polanka
Vítkovice
Polanka

PROGRAM
KINA RETROSTAR
BŘEZEN 2022
Úterý 01.03.

Úterý 29.03.

Mstitel
					

Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu
do cesty klásti proradné překážky. Například židli nebo díru, což si po
čtrnácti pivech zkuste zdolat. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a
jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých rukou. A začne
chlastat ještě víc. Rozjede se taková plejáda fantastických zážitků, výtvarných skvostů a (ne)chtěných vtipů, že vám záchvaty smíchu možná
už zůstanou a budete muset na smací odvykačku. Srandičky mají ovšem jeden háček – Antonova manželka se tomu vůbec nesměje.
Začátek v 19 hodin
					
(délka 96 min., vstupné 100,- Kč) - nevhodný mládeži do 15 let

Úterý 08.03.

Tichý
společník
			

Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život
i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje oddychnout a dobít baterky. Trefí se do doby, kdy se její otec rozhodne
potopit na dno přehrady, aby na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. Na místním hřbitově navíc právě došlo místo.
Rozšíření není možné, zpopelnění zcela nemyslitelné! Božský klid tak
naruší debaty o nápadu místního pobudy začít pohřbívat na stojáka.
Začátek v 19 hodin
(délka 90 min., vstupné 100,- Kč) - mládeži přístupno

Myši
patří do nebe
			

			

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější
myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve
skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal
s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi,
postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je
dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek - vytrhnout pár
chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než si malá myška představovala. Lišák se nečekaně probudí a honička končí nešťastně pro
oba dva. Šupito i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe. Při pokusu
vyhnout se vstupní očistné koupeli v nebeských lázních na sebe myška
i lišák opět natrefí a díky společné nelibosti k mytí jsou přinuceni pokračovat v cestě společně.
Začátek v 18 hodin
					
(délka 87 min., 80,- Kč) - mládeži přístupno

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu Městského obvodu
Polanka nad Odrou

Úterý 15.03.

Tajemství staré bambitky 2		
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve
chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a
s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat
už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli
vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by
mohli znovu začít kout pikle…
Začátek v 18 hodin
					
(délka 104 min., vstupné 100,- Kč) - mládeži přístupno

Úterý 22.03.

Hrana
zlomu					
		

Temné drama v hlavní roli s nečekaně maniakálním Štěpánem Kozubem a labilní hrdinkou v podání Pavly Gajdošíkové. Kateřina s Robertem vychovávají malou dcerku v luxusní vile, těžko však jejich
domácnost nazvat harmonickou. Dospělý Viktor žije s matkou v polorozpadlém domě na samotě, jejich soužití však není o nic zdravější.
Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v ambiciózní temné příběhové mozaice, která si Lynchovsky pohrává s divákovou potřebou
vytvářet si domněnky o tom, kdo je oběť a kdo pachatel.
Začátek v 19 hodin
					
(délka 86 min., vstupné 100,- Kč) - nepřístupno pro děti do 15 let
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KADEŘNICTVÍ
NOVĚ NA JANOVÉ

PLOTY- MONTÁŽE
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

Tel.: 722 550 000

Ostrava–Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Klasické pletivové ploty, svařovaná pletiva, svařované
plotové dílce 2D, 3D. Branky, křídlové brány.
MŘÍŽE do oken a dveří.
Dvoukřídlá garážová vrata.
Mobilní oplocení – prodej, pronájem, doprava, montáž.
----------------------------------------------------------------------

THUJE NA ŽIVÝ PLOT

www.THUJA.cz

Thuja occ. Smaragd: prodej, výsadba živého plotu.

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

TEL. 603 838 950
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