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Před nedávnem jsme psali o připravovaných projektech a investi-
cích. S radostí mohu konstatovat, že v následujících měsících se 
část těchto projektů stane skutečností. Díky dotaci ze statutárního 
města Ostravy projde kompletní rekonstrukcí elektroinstalace hlav-
ní budovy ZŠ Heleny Salichové a díky dotaci ze státního fondu 
životního prostředí bude na území Polanky vybudován zcela nový 
bezdrátový rozhlas včetně ústředny. I občané Janové a Přemyšova 
se tak dočkají funkčního rozhlasu, který bude sloužit mimo běž-
ných informačních relací také k varovným hlášením při mimořád-
ných událostech (povodeň, požáry, evakuace atd.). Od 6.6.2016  
začnou stavební práce na budování zastávky Skotnice a chodníku 
do Klimkovic. Z důvodů bezpečnosti bude po dobu stavebních pra-
cí zastávka Skotnice (směr Klimkovice) zrušena. Děkujeme všem 
za pochopení a trpělivost. 
Rekonstruovat či stavět je chvályhodné, ale spoustu věcí lze vylep-
šit i díky slušnému a řádnému chování nás všech. S počínajícími 
jarními měsíci se každoročně spojuje úklid nejen našich domovů, 
ale i zahrádek, dvorků atd..  Polanka má svůj sběrný dvůr, zajišťuje 
kontejnery na velkoobjemový odpad a v tomto měsíci byly na po-
žádání vlastníků nemovitostí zcela zdarma dodány Bio popelnice. 
Bohužel, přesto najdeme v obci spoustu černých skládek. Jejich li-
kvidace odčerpává nejen finanční prostředky, které by mohly být 
využity k jiným účelům, ale také nás nutí k vážnému zamyšlení. 
Proč poškozujeme cizí majetek? Některé skládky totiž ani nejsou 
v kompetenci obce, ale jsou umístěny na soukromých pozemcích. 
Přiznám se, že nerozumím tomu, proč ještě dnes někdo pose-
ká trávu a vysype ji bez jakýchkoliv zábran na přilehlý pozemek  
(do potoka, do rybníka), ořeže stromy a zaveze je na cyklostezku, 
stavební suť naveze na rybniční hráz, anebo se rozhodne zlikvi-

dovat své splašky čerpadlem s hadicí na sousední pole či zahra-
du. Ani spálení odpadu doma v kotelně není nic, co by přispívalo  
k příjemnému bydlení. Pokud vám to připadá neuvěřitelné, zkuste 
se pozorně podívat kolem sebe a možná budete nemile překvapeni, 
že se tomu tak děje i ve vašem sousedství. Máte-li opravdu zájem 
tento stav změnit, nespoléhejte jen na obec, ale zapojte se osobně. 
Někdy možná úplně stačí dotyčnému rozumně vysvětlit, že toto 
chování není úplně v pořádku, a že možností jak řádně zlikvidovat 
tento odpad je dnes mnoho. 
Statutární město Ostrava připravuje nový strategický plán města 
Ostravy a zapojuje do tohoto programu i všechny občany. Pokud 
máte zájem se vyjádřit a dát nějaký podnět jakým směrem se má 
ubírat rozvoj Ostravy (tedy i Polanky nad Odrou) sledujte webové 
stránky fajnova.cz. V rámci tohoto strategického plánu probíhají 
pracovní schůzky, semináře a besedy nejen s představiteli samo-
správ městských obvodů, ale třeba i zástupců školských zařízení.  
V Polance se už uskutečnila beseda se žáky devátých tříd, kteří měli 
možnost aktivně se vyjádřit co jim v Ostravě i Polance chybí (aqua-
park, bankomat, fit centrum….) nebo jakým směrem se má Ostra-
va ubírat. Bylo milé vidět, že se jim v Polance líbí, což vyjádřili 
samolepkami na pocitové mapě. To co je nejvíc trápí, jsou lokální 
topeniště (tedy znečištěné ovzduší). 
Je potěšitelné sledovat, kolik akcí se opět v našem městském  
obvodě uskutečnilo a dále se připravuje. Naše obec skutečně žije kul-
turně, sportovně i společensky a za to je potřeba všem nadšencům a 
organizátorům poděkovat. Věřím, že i v následujícím období si vy-
berete z pestré nabídky akcí a najdete si čas nějakou navštívit. Přeji 
všem příjemný konec školního roku a pohodový čas letních prázdnin  
a dovolených.

Starosta

Pohledem starosty
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• Rozhodla o záměru propachtovat  pozemky ve vlastnictví 
SMO, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou, k.ú. 
Polanka nad Odrou, zapsaných na listu vlastnictví 2098: za úče-
lem zemědělské výroby, minimálně za cenu 3500 Kč/ha/rok.
• Rozhodla o pronájmu bytu č. 2 v I.NP v Domě pokojného 
stáří, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polan-
ky nad Odrou na ul. 1. května 476, Ostrava-Polanka nad Odrou  
s účinností od 1. 4. 2016, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce, za nájemné ve výši 60 Kč/m2.  
• Jmenovala na návrh velitele JSDH Ostrava - Polanka nad Od-
rou nové členy zásahové jednotky s platností od 18.4.2016. Jsou 
to:  Barinec Jan a Filip Jan.
• Vzala  na vědomí informaci velitele hasičů o ukončení člen-
ství v JSDH Polanka nad Odrou na základě vlastní žádosti  
k 18.4.2016, a to pana Milana Vavroše. 
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabíd-
ková cena, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy  
ve věci veřejné zakázky s názvem „Chodník na ul. 1 května  
a autobusová zastávka Skotnice“, s uchazečem, který předlo-
žil svou nabídku pod poř. č. 2., se společností STRABAG a.s.,  
za cenu 2.132.753,50 Kč bez DPH. 
• Vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpoč-
tu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad  
Odrou za období 01-03/2016
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši Kč 2.500,- od dárce 
Josefa Michalčíka, fa. UNICAR, spol. s.r.o. 
• Rozhodla o přijetí věcného daru (hračky pro děti) ve výši Kč 
4.904,- od dárce Ing. J.Rappersberger, fa. RAPPA, s.r.o., 
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši Kč 2.000,- od dárce 
SATUM CZECH s.r.o., Porážkova 1424/20, 702 00 Moravská 
Ostrava.
• Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši Kč 1.500,- od dárce 
Zdeněk Raszka, RZ sádrokartony s.r.o. – 
Výše uvedení dárci dar poskytují účelově  na zabezpečení akce 
„Pohádkový les“ na Janové a Přemyšově, pořádané ve spoluprá-
ci s komisí školskou, kulturní a sportovní  při Radě městského 
obvodu Polanky nad Odrou, konané dne 7.5.2016. 

• Rozhodla o uzavření Pojistné smlouvy – pojištění členů Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů SMO – městského obvodu 
Polanky nad Odrou pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti 
za újmu s účinností od 4.5.2016.
• Vzala na vědomí předložené zprávy o nákladech spojených 
s provozem budov ve správě městského obvodu Polanky nad 
Odrou v roce 2015. 
• Rozhodla o pronájmu prostor sloužících k podnikání ve vlast-
nictví SMO, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou, 
místnost č. 1 a místnost č. 2, výměry 26,50 m2 v 1 NP na adrese: 
1. května 1/2a, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, za nájem-
né ve výši 1000,- Kč/m2 rok, na dobu neurčitou, s výpovědní  
l hůtou 3 měsíce, společnosti Česká telekomunikační infrastruk-
tura, a. s.
• Vzala na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu bytu č. 4  
v Domě pokojného stáří na ul. Janovská č. p. 476, 725 25 Ostra-
va - Polanka nad Odrou. 
• Vzala na vědomí zpracovanou informaci „Pozemky pro vý-
stavbu rodinných domů“, která byla vypracována pro účely zve-
řejnění na internetových stránkách městského obvodu.
• Stanovila termín jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Polanky nad Odrou na 7.června 2016 v 17,00 hod. v malém sále 
Dělnického domu.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou
• Uložilo Radě městského obvodu Polanka nad Odrou připravit 
na červnové jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanky 
nad Odrou materiál k projednání ve věci připojení nemovitostí k 
místní komunikaci U Olší  v souladu s vypracovanou studií fa. 
UDIMO, spol. s.r.o. s názvem „Studie posouzení komunikace 
Příměstské a U Olší v Polance nad Odrou.“ 
• Souhlasilo s podáním žádosti na realizaci polních komunikací 
VPC 31.2. a VPC 31.3. ke Krajskému pozemkovému úřadu pro 
Moravskoslezský kraj. 

Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu 
z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici.

-ZS- 

Rada městského obvodu Polanky nad Odrou projednala v období 
od 22.3.2016 – 3.5.2016 mimo jiné:

Vítání občánků
Dne 02.04. 2016 proběhla  letošní  první 
dvě „Vítání občánků “. Slavnostního ob-
řadu přivítání mezi občany Polanky nad 
Odrou se zúčastnilo celkem devět mi-
minek, a to za hojné podpory rodinných 
příslušníků. 
Zpestřením bylo vystoupení dětí z ma-
teřské školky pod vedením paní učitelky 
a vystoupení žáků ze základní umělecké 
školy. Děkujeme všem, kteří se na těchto 
slavnostních obřadech podílejí. Rodičům 
ještě jednou blahopřejeme, a všem dětem 
přejeme do jejich života pevné zdraví, 
štěstí a lásku v kruhu svých nejbližších.                                                                                                 

P.M.
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Spolupráce na jedničku
V prvním květnovém týdnu proběhl v Polance nad Odrou rozvoz hně-
dých popelnic. Polanka tak odstartovala velkou akci zavádění BIO po-
pelnic do systému nakládání s komunálními odpady v Ostravě. Celý 
proces bude trvat několik měsíců a předpokládá se, že v Ostravě během 
nich bude rozmístěno až 15 tisíc nových nádob. 
V samotné Polance je v současné době 852 BIO popelnic. Z toho 703 
přidělených na základě nových žádostí občanů a 125 nádob poskytnu-
tých výměnou občanům Polanky za dosavadní placenou nádobu. Kro-
mě toho v obvodě OZO sváží ještě dalších 24 nádob v rámci placené 
služby svozu zeleně (18 BIO popelnic o objemu 240 litrů, 2 stodvaceti-
litrové a 4 kontejnery o objemu 770 litrů).
„Rozvoz BIO popelnic v Polance proběhl hladce a bez problémů,“ 
hodnotí první týden předávání hnědých popelnic provozní mistr OZO 
Ostrava Petr Koval. „Spolupráce s pracovníky polaneckého úřadu byla 
skvělá, pomáhali nám nejen hledat adresy, ale zapojovali se i do přista-
vení nádob. Nastavili laťku vysoko a doufáme, že takto to bude fungo-
vat i v dalších obvodech města.“
Teď už zbývá jen řádně nastudovat, co do BIO popelnice patří a co 
ne, a začít ji plnit. Pravidelné termíny svozu zeleně v Polance najdete  
v následující tabulce:

pondělí, sudý týden
1. května (po Zákoutí) J. Krále Příměstská
A. Parmy K Lípě Režná
A. Letenské K Mlýnku Severní
Bezručova K Pile Svinovská
Do Polí K Vydralinám Tesaříkova
Dvorkovská Maková Tomášková
G. Tajovského Marvanova U Dubu
H. Malířové Mezi Lány U Chatek
Hraničky Molákova U Olší
Jabloňová Na Kopečku Úzká
J. Zrzavého Oblouková Ve Svahu
Janovská (Janová) Ostravská Za Strouhou
J. Štorkána Osvobození Zákoutí
J. Glazarové Polanecká  
Jiráskova Přemyšovská  

úterý, sudý týden
B. Smetany Konečná Řezáčova
B. Němcové L. Janáčka Sjednocení
Čechova Malá Skotnice
Havlíčkova Malostranská U Cihelny
H. Salichové Na Hranici U Rybníčku
J. Krejčího Nábřežní U Studánky
J. Nohy Odbočná U Zahradníka
Janovská (hor. Polanka) O. Stibora V Záhybu
J. Seiferta O. Sekory Za Humny
J. Šamala Prostřední Za Podjezdem
K Polančici Průchodná  
  
Pokud někdo z občanů Polanky „zaspal“ a hnědou popelnici si chce 
objednat dodatečně, žádost najde na webových stránkách biopopelnice.
ostrava.cz. Musí ale počítat s tím, že mu bude nádoba přidělena až po 
rozvozu BIO popelnic v celé Ostravě.  OZO
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Až se hasič zeptá
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
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Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(dále jen „zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednic-
tvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údrž-
bě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu  
a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací staci-
onární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která 
zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistu-
je, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního  
zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajis-
tit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle  
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016  
(§ 41 odst. 15 zákona). 

Neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádá-
ní) o provedení této kontroly je pod sankcí u občanů až 20.000,-Kč  
a u podnikatelů až 50.000,-Kč. 
V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl 
nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a in-
stalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem 
stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo 
obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hos-
podářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na 
jejích webových stránkách. www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Upozornění:
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic společného 
s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí pod-
le vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění  
a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize (např. při změně dru-
hu paliva, po komínovém požáru, před uvedením nové spalinové cesty 
do provozu) a jakým způsobem.

Výkon Činnost Pevné Pevné Kapalné Kapalné Plynné
  Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz 
 
Do 50 kW Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
včetně Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Nad 50 kW Čištění a kontrola 
 spalinové cesty 2 x za rok 2 x za rok  1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje 
spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.) uložit pokutu až do výše 100.000,-Kč. Občanovi může uložit sankci až do výše 25.000,-Kč.

Městská policie informuje
Všímavý strážník odhalil zloděje nářadí
Strážník v době osobního volna upozornil 29. dubna 2016 hlídku měst-
ské policie na dva zloděje, kteří v Ostravě-Polance nad Odrou kradli 
ruční nářadí. Svědek celé události zasahujícím strážníkům sdělil, že 
spatřil dva mladíky, jak v brzkých ranních hodinách odcházejí od no-
vostavby rodinného domu a v rukou nesou brašnu s nářadím, míchadlo 
na suché směsi a další elektrická nářadí. Když jej mladíci spatřili, odho-
dili věci na zem a jeden z nich z místa utekl. Druhý na místě setrval až 
do příjezdu strážníků. Podezřelý muž následně uvedl, že je bezdomo-
vec, s odhozeným nářadím nemá nic společného a jen se zde prochází.  
Pro podezření ze spáchání trestného činu si 24letého muže i celou udá-
lost převzala Policie ČR.

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek 
syntetickou DNA
Díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva vnitra bude Měst-
ská police Ostrava v měsíci červnu opět provádět bezplatné značení 
jízdních kol a kompenzačních pomůcek (invalidních i speciálních vozí-
ků, schodolezů apod.) syntetickou DNA.
Nejbližší termíny značení:
28.06. od 14:00-17:00 hod.
Ostrava-Poruba (ul. Hlavní třída – u kruhového objezdu)
30.06. od 09:00-11:30 hod. a 14:30-17:00 hod.
Ostrava-Stará Bělá (ul. Plzeňská u restaurace Dakota)
Tato moderní metoda značení spočívá v nanesení netoxické látky s je-
dinečným DNA kódem. Značení není pouhým okem viditelné a objeví 

se teprve pod speciálním UV světlem. Všechny sady, kterými je znače-
ní prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také  
v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikač-
ního značení), což v případě krádeže kola usnadňuje jeho identifikaci  
a vrácení právoplatnému majiteli.
K samotné evidenci předkládá občan starší 15 let kromě jízdního kola 
také občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a do-
klad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvr-
zenka o zaplacení, kupní smlouva apod.) V případě, kdy nelze doložit 
doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způso-
bu nabytí jízdního kola (vypisuje se na místě).
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Daň z nemovitých věcí
Zaplatit daň z  nemovitých věcí na rok 2016 je nutno do konce  
května, občané mohou platit bezhotovostně,  prostřednictvím SIPO 
nebo nově daňovou složenkou na pobočkách České pošty, s.p.  
Nepřesáhne-li stanovená daň z nemovitých věcí na rok 2016 částku 5 
tisíc korun, je splatná najednou. Pokud stanovená daň z nemovitých 
věcí na rok 2016 překročí částku 5 tisíc korun, pak ji občan může uhra-
dit ve dvou splátkách. První splátku je však nutno uhradit nejpozději 
do konce května.  
Občané, kteří jsou vlastníky nemovité věci, nacházejí ve svých poštov-
ních schránkách daňové složenky s informacemi důležitými pro platbu 
daně z nemovitých věcí. Daňové složenky jsou občanům doručovány 
postupně. Doručované složenky jsou označeny „Poštovní poukázka A - 
doklad V/DS“. Za platbu uskutečněnou pomocí daňové složenky na 
pobočkách České pošty, s. p. občan nehradí poštovní poplatek. 
Má-li občan více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech míst-
ní působnosti dvou nebo více finančních úřadů (tj. například ve dvou 
krajích), obdrží v obálce daňové složenky k platbě pro každý dotčený 
finanční úřad. 
Příklad: Pan Novák vlastní rodinný dům v Moravskoslezském kraji  
a ornou půdu v Olomouckém kraji. Panu Novákovi budou doručeny 
na adresu jeho bydliště dvě daňové složenky - jedna složenka pro plat-
bu daně Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj a jedna složenka 
pro platbu daně z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Olomoucký 
kraj. 
Na doručených daňových složenkách je předtištěn bankovní účet,  
na který se finančnímu úřadu daň platí včetně předčíslí a kódu banky, 
na složence však není vyplněna částka platby. Údaje o výši daně  
z nemovitých věcí na rok 2016 a informace k přeplatku či nedoplat-
ku na této dani najdou občané na bílé oddělitelné části složenky, na 
tzv. alonži. Tyto tři informace jsou důležité pro zjištění celkové částky 
k úhradě finančnímu úřadu.  Pokud na bílé oddělitelné části složenky 
poplatník zjistí, že mu z minulých let vznikl přeplatek na dani z nemo-
vitých věcí, může uhradit daň z nemovitých věcí na rok 2016 sníženou 
o výši uvedeného přeplatku. Konkrétní částku platby proto občan na 
složenku vyplňuje sám. 

Příklad: Na alonži složenky doručené panu Novákovi uvádí správce 
daně, že daň z nemovitých věcí na rok 2016 činí 500 Kč a přeplatek 
na dani z nemovitých věcí z minulých let činí 150 korun. Pan No-
vák vyplní na složenku částku daně na rok 2016 sníženou o přeplatek  
z minulých let, tj. vyplní částku 350 korun (500 – 150). 
Pokud z bílé oddělitelné části složenky občan zjistí existenci nedoplat-
ku na dani z nemovitých věcí, pak nedoplatek ke své daňové povinnosti 
na rok 2016 naopak přičítá a na složenku uvede výslednou částku (daň 
na rok 2016 plus nedoplatek z minulých let).  
Daňové složenky obdrží do  svých schránek i ti vlastníci nemovitostí, 
kteří již svou daňovou povinnost na dani z nemovitých věcí na rok 2016 
uhradili. Těmto občanům doporučuje finanční úřad překontrolovat 
částku zaplacené daně, aby z případného rozdílu mezi daní stanovenou 
správcem daně a částkou již uhrazenou zbytečně nevznikl nedoplatek 
na dani. Výše daňové povinnosti se oproti předcházejícímu roku může 
lišit například z důvodu změny průměrných cen pozemků nebo stano-
vením místního koeficientu obce. 
Vhodné je také provést kontrolu čísla bankovního účtu, na který občan 
daň z nemovitých věcí zaplatil, neboť se stále objevují případy, kdy 
občan zaplatí na chybné číslo bankovního účtu a daň zůstane neuhra-
zena. 
S dotazy je možné kontaktovat zaměstnance územního pracoviště  
finančního úřadu, kde má občan uložen daňový spis k dani z nemovi-
tých věcí. Toto pracoviště je rovněž uvedeno na alonži doručené slo-
ženky. Potřebné informace jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
Občanům, kteří se do konce ledna 2016 přihlásili k úhradě daně z ne-
movitých věcí prostřednictvím SIPO, nejsou daňové složenky k úhra-
dě daně Finanční správou rozesílány. Tito občané najdou platbu daně  
z nemovitých věcí předepsanou v rozpisu plateb SIPO za měsíc kvě-
ten 2016. Finanční úřad doporučuje těmto občanům ověřit (případně  
zvýšit) jejich inkasní limit pro platby SIPO, aby nedošlo k situaci, že 
platba SIPO nebude bankou provedena. 

 
Ing. Petra Homolová             

tisková mluvčí

Omlouváme se všem domkařům i bezzemkům, které jsme poslední 
dubnovou sobotu svým dováděním vyrušily z jarního odpočinku. Je to 
takový podivný zvyk, že když se sejde mladá chasa, vždycky je kolem 
spousta hlomozu. Tak už se na nás, prosím lidičky, nezlobte, však bude 
od nás zase na rok pokoj. Jen Vám povím ještě toto: Každý pocestný, 
jehož kroky vedly v sobotní odpoledne kolem sletové louky a který  
se nenechal zastrašit košťaty, mohl si v naší „jedové chýši“ poručit po-
hárek medoviny nebo korbel chmelového moku. Mohl i jen tak posedět 
na jarním sluníčku a sledovat veškeré odpolední rejdění. 
Letos bylo možno zahlédnout ty nejmladší, jak zápolí s úkoly, které  
připravili chasníci z Hokejového klubu Polanka. Malí kouzelníci (kluci 
i holky) házeli dračím vejcem do koše, na udici chytali „v rybníce“ 
klíče, holou rukou lovili poklad ze džberu plného „sajrajtu“ nebo sha-
zovali dřevěné kuželky. Pohybové čarodějky Happy Dance a Mažoret-
ky předváděly svá báječná taneční čísla; letos navíc přiletěla exotická  
tanečnice až z Peru s národním tancem zvaným Marinera. Tradičně 
dbáme na rovnováhu živlů a dříve než zaplál velký očistný oheň, daly 
jsme prostor i vodě. Ta byla tentokrát zpřítomněna v hasičských cister-
nách: napřed vystoupili malincí hasiči z Klimkovic a potom Polanští 
dobrovolní hasiči proměnili kus louky v bílé pěnové hřiště... 
Kdo setrval až do setmění, mohl se přidat k magickému rituálu, jehož 
smyslem je zbavit se toho, co nás tíží. Úderem osmé večerní byla za-
žehnuta velká vatra, jejíž plameny pohltily naše „strachy“ a „ježibaby“ 
a všechno zlé proměnily v prach. Čarodějnický rej kouzelně zakončil 
pestrobarevný ohňostroj na potemnělé obloze.
Velký dík za poskytnutí sletové louky patří TJ Sokol Polanka, dále  
Klubu rodičů a přátel při ZŠ HS a vůbec všem zúčastněným osobám  
a firmám, které se podílely na zdárném průběhu letošního „pálení“.
Už nyní se těšíme se na další rozjařené setkání   …   

Vaši čarodějové a čarodějky ;-)

OMLUVA ČARODĚJNIC

Foto: Ondřej Kozub
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Osadní výbor Janová a Přemyšov
Odpoledne v Pohádkovém lese.
     Účastníci každoroční zábavné akce, pořádané Osadním výborem 
ve spolupráci se školskou, kulturní a sportovní komisí v lese Hraneč-
níku, jistě rádi potvrdí, že návštěva této pečlivě připravované sešlosti 
není zbytečně promarněným časem. Když se k atraktivnímu programu 
v příjemném lesním prostředí přidá mimořádně vydařené počasí, odo-
lá málokdo. Vysoká účast znamenala nejen zvýšenou zátěž pořadatelů, 
ale zároveň silný pocit zadostiučinění. Ano, vynaložené úsilí nebylo 
zbytečné.
     Krátce po obědě dorazily na startovní stanoviště první rodinky s ne-
dočkavými dětmi a začaly procházet vytýčenou trasu. Bytosti, které se 
protentokrát přemístily ze stránek pohádkových knížek a z televizních 
večerníčků do lesních zakoutí Hranečníku, očekávaly první návštěvní-
ky. Na počátku trasy vítala příchozí Pipi punčochatá. Pak následovali 
princezna Koloběžka se zahradníkem, Rumcajs s Mankou, Bílá paní s 
hradními strašidýlky, Pohádková babička, Sněhová královna, kuchaři 
a kuchtíci uprostřed lesní kuchyně, rytíř, nápadně připomínající dona 
Quichota. Mokré království malých i velkých vodníků bylo posledním 
zastavením pro mrňousky v kočárcích, jejichž maminky si náročného 
terénu užily ažaž. Dospělejší drobotina ráda pokračovala za setkáním s 
lesními loupežníky a za čarodějnicí. Všechna zastavení byla vyplněna 
zajímavými hrami a soutěžemi. Není divu, že hodina cesty do cíle zpra-
vidla nestačila. Cílem bylo sídlo pana krále a paní královny, nacházející 
se v pohostinném areálu myslivny. Jejich Výsosti musely odložit vla-
dařskou důstojnost stranou a pěkně se otáčet, aby stihly obdarovat zá-
stupy dětí drobnými dárky a pamětními perníkovými medailemi. Pak už 
čekal malé i velké areál plný atrakcí a radovánek. Všechno vyzkoušet, 
všechno ochutnat. Jedni na skákacích hradech, druzí u vzduchovkové 

střelnice, další třeba se špekáčky u ohně. Mezitím proběhlo zajímavé 
vystoupení členů Kynologického klubu z Klimkovic s jejich čtyřno-
hými svěřenci i ukázka požární techniky a zásah, při kterém vznik-
lo skvělé pěnové brouzdaliště. To vše zásluhou dobrovolných hasičů  
z Polanky. S nadcházejícím podvečerem dětské radovánky pomalu 
ustávaly, avšak ne každého to táhlo domů. Nakonec přece jen soused-
ské debaty umlkly a bylo dopito. To už ale noc mladá nebyla.
     Letošní Pohádkový les se bezpochyby vydařil. Počet účastníků rok 
od roku roste a klade na pořadatele vyšší a vyšší nároky. Nepřekvapí, 
že ke zvládnutí celé akce přispělo vedle členů Osadního výboru dal-
ších čtyřicet dobrovolníků. Bez nich by uspořádání Pohádkového lesa 
nebylo vůbec možné. Rovněž materiální zajištění by se neobešlo bez 
vydatného přispění sponzorů. Letos na společnou věc přispěli majitelé 
firem Rappa hračky, Heller reality, UNI car, SATUM Czech, RZ Sádro-
kartony. Další významní sponzoři si přáli zůstat v anonymitě přesto, že 
mnohdy přispěli tisícovými částkami. Zdá se, že s občanskou sounale-
žitostí to není u nás vůbec špatné. Není to samozřejmost a můžeme být 
proto na sebe a své sousedy pyšní. Nelze všechny, jimž patří náš dík, 
vyjmenovat. Zásadní význam pro zdar celé akce však měly tři členky 
Osadního výboru, které se s mimořádným nasazením podílely na pří-
pravě a realizaci Pohádkového lesa. Paní Martina, paní Anička Hor-
sáková a čerstvá maminka krásných dvojčat paní Markéta Štverková. 
Popřejme nejen jim, ale i sobě navzájem, krásné prosluněné léto plné 
neopakovatelných zážitků.

     Srdečný dík patří i rodině Mikšánkově, že celou akci zachytila po-
mocí fotoaparátu (viz: http://terezka-mikyska.rajce.idnes.cz/Pohad-
kovy_les_Janova_2016 ).
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Na vlnách barev
Na vlnách barev se nesla historicky první módní přehlídka v polanském 
Dělnickém domě. Netradičně uspořádaný sál přivítal téměř sto padesát 
žen a mužů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dříve než se „ke slovu“ 
dostaly modelky Missis Models 35+, mohli se návštěvníci seznámit  
s nabídkou obchodních partnerů – od zdravých potravin, přes poraden-
ské služby až po České ekologické výrobky. Osobité modelky všech 
věkových kategorií předvedly kolekci nočního prádla značky „Jane“, 
letní inspiraci Šárky Budínské i šaty a oděvy na každý den z butiku 
L&R Styl. Na černých společenských šatech se krásně vyjímaly origi-
nální ručně zpracované šperky paní Vlaďky Neuvirtové (www Vlad-
straschna) a šperky z živých květů paní Lenky Samkové. K vidění i ke 
koupi byly obrazy výtvarníka a fotografa Pavla Opartyho. Vrcholem 
programu byla PROMĚNA ženy, kterou mnozí obyvatelé Polanky znají 
jako paní Lenku z Domu Atlas. Samotný závěr večera patřil tombole, 
do které věnovali obchodní partneři hodnotné dary.
Na Lenku Samkovou jsme si připravili několik otázek:

R: Jak jste se dozvěděla o PROMĚNĚ?
LS: Pořadatelé hledali známou tvář Polanky, tak se stalo, že přišli za 
mnou. Já jsem tvrdila, že nemám moc času a navíc jsem absolutně ne-
konfekční typ. Šlo hlavně o show. Beru to jako započetí tradice organi-
zovat u nás něco s ženským tématem, zviditelnit tvořivost, dovednost, 
vzájemně se inspirovat. A to byl dobrý důvod, proč jsem kývla.
R: Abych s Vámi mohla udělat tento rozhovor, musely jsme to spolu 
zvládnout za pochodu ve Vašem rodinném podniku - DOMU ATLAS, 
kolik času tu trávíte? 
LS: Svůj čas dělím mezi Atlas a rodinu, nic moc mezi tím.
R: Jsem z Poruby a řekla bych, že polanečtí mají svůj „HYPER SU-
PER MARKET“. Omrkla jsem si to u Vás a byla jsem mile překva-
pena Vašim sortimentem; jsou tu cukrovinky, bylinkové čaje, květiny. 
Máte tu i bylinky, které se jen tak nevidí a dokonce vlastní sazeničky. 
Co ještě nabízíte?
LS: Vedle květin a zákusků máme i papírnictví, drogerii, krmivo pro 
zvířátka, drobné elektro, punčocháče i rybářské potřeby a drobné dá-
rečky. 
R: V zahraničí se lidé vracejí k obnově zaniklých obchůdků, jako je 
ten Váš; neosobní markety ztrácejí na přitažlivosti. Při té příležitosti 
mě napadá otázka: jak se Vám daří s Atlasem a kdy Vás lidé mohou 
navštívit?
LS:  Máme otevřeno od pondělí do čtvrtku od 8 do 17 hodin, v pátek 
do 18; v sobotu od 8 do 12. O víkendu prodáváme cukrovinky, dobrůt-
ky i sudové víno až do 18, pokud je krásné počasí i déle. Jsme pružní, 
i pokud jde o služby - po domluvě uvážu kytku a zákazník si přijde 

na smluvenou hodinu. Lidé si zvykli, že se mohou domluvit i mimo 
pracovní dobu. Jsem s Atlasem srostlá, vyrůstala jsem tady; dříve tady 
měli rodiče večerku, obchod s obuví a drogerií; dnes máme pestrou 
nabídku všeho možného - jak jste pěkně řekla, takový Polanecký hyper 
super market.
R: Všimla jsem si, že je u domu úplně nové posezení; to jistě v létě 
maminky s dětmi, „kolisté“ nebo starší lidé ocení a zastaví se třeba na 
zmrzlinu. Máte nějakého osvědčeného dodavatele?
LS: To máme (směje se)! Zmrzlinu připravujeme podle starého rodin-
ného receptu našeho dědečka –cukráře. Kupujeme litry smetany, něco 
cukru, na dolní zahradě pěstujeme jahody, maliny, angrešt, rybíz atd., 
v létě sklízíme plody, čistíme. Pak už to stačí jen ve správném poměru 
namíchat, namrazit, naaranžovat a můžeme prodávat – na lidech už zá-
leží, jestli si dají točenou nebo kopečkovou. Navíc letošní novinkou je 
ledová tříšť připravovaná z ovoce, bez konzervantů a umělých barviv; 
pro ty, kdo to raději horké, nabízíme 8 druhů kávy i čokoládu.
R: To je kolem všeho dost běhání a starání, mám pocit, že se nenudíte 
ani mimo otevírací dobu. Jak se to dá všechno zvládnout?
LS: No, jednak jsem od mala zvyklá se otáčet, ale bez podpory rodiny 
a hlavně manžela by to určitě nešlo. Takhle jsme vlastně oba v jednom 
kole.
R: Až se mi z toho všeho točí hlava. Klobouk dolů… Ale vraťme se na 
začátek: hlavně jsem se Vás dnes přišla zeptat, jak jste si užila svou 
„proměnu“?
LS: No, musím přiznat, že mě to stálo více energie, než jsem myslela,  
i když to tak nevypadá. Stále mám na paměti, že je nutné někdy vybočit 
ze zaběhaných kolejí a udělat něco šíleného. Nejvíce jsem se těšila, jak 
budou na proměnu reagovat naše pravidelné zákaznice. Myslím, že se 
jim to líbilo. Já osobně jsem si nejvíce užila dobu líčení a tvorbu účesu 
– dost jsme se v zákulisí nasmály…
R: Tak to je dobře. Nebudu Vás už déle zdržovat od práce a děkuji, 
že jste mi věnovala tolik času. Řekla bych, že já z města budu jezdit 
k Vám pro sazenice a na tu báječnou zmrzlinu. Je skutečně znát, že 
to, co děláte, máte ráda. Přeji Vám, aby si Vaši nabídky a osobního 
přístupu místní lidé vážili, a navštěvovali Vás stále hojněji.
PS: všimla jsem si, že moc pěkně vážete kytičky.

Děkuji za rozhovor Radmila Burianová, Lightwork – bytový design

Do tvorby „fajnOVého“ strategického plánu Ostravy se zapojí i školá-
ci. Město vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti z 1. – 7. tříd základních 
škol, v níž mohou nakreslit, vyrobit nebo jinak výtvarně ztvárnit svou 
představu o městě, ve kterém žijí. Osloveno bylo celkem 76 ostrav-
ských základních škol a termínem pro odevzdání prací je konec května. 
V červnu budou vybrány ty nejzdařilejší výtvory a vítěze osobně ocení 
primátor města. Žáci můžou vyhrát např. prohlídku Planetária Ostrava 
nebo Slezskoostravského hradu. Práce dětí budou průběžně zveřejňo-
vány na Facebooku FajnOVA a 10 nejlepších bude v červenci vystave-
no ve foyer Nové radnice. 
Do tvorby strategického plánu města se zapojí také žáci 8. a 9. tříd. 
Pro ně budou v průběhu května a června připraveny ve více než  
10 ostravských obvodech diskuze se starosty a tvůrci fajnového plánu 
u tzv. pocitové mapy. Žáci budou označovat lokality, ve kterých se cítí 
nebo necítí fajnově, vyberou místa, kam by poslali turisty, i ta, která by 
se podle nich měla dále rozvíjet. A jaké budou jejich vize pro brzkou 
budoucnost a co by mělo v Ostravě vyrůst po roce 2023? Podrobnosti  
o obou školních projektech najdete na webu www.fajnova.cz.

A.V.

Děti nakreslí budoucnost města
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Charita Ostrava
Bezplatné poradenství v Charitě Ostrava
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poraden-
ství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, 
sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou 
problematiku. Členem týmu zkušených poradců je také externí práv-
ník k zajištění maximální kvality poskytovaných služeb. Poradna může 
zprostředkovat kontakty na síť návazných služeb, které sama nenabí-
zí. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny 
služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 15 let v obtížné životní 
situaci, kterou neumí řešit vlastními silami. Další informace na webu: 
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
Kontakt: 
Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.poradna@ harita.cz, 
Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Karchňáková

Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem 
práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závě-
ru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník 
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trá-
vený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie, 20 
hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certi-
fikát o jeho absolvování. Kurz hospicové péče pro dobrovolníky začíná 
v pátek 3. 6. 2016 od 16 h. 
Kontakt: 
Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, 
DiS.,Tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hospicove.centrum@
charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobil-
ního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři 
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemoc-
nému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní 
hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou 
také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člo-
věka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně 
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete 
nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/puj-
covna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 6. 2016 od 
14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-
Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty 
Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
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Naše knihovna se neustále snaží připravovat pro děti nejrůznější akce.  
Mezi nejočekávanější patří bezpochyby nocování v knihovně. 
Letošní nocování proběhlo 1. dubna a to v rámci Noci s Andersenem. 
Akce se zúčastnilo 34 dětí a 5 dospělých.  Kromě nocležníků zde byla 
i vzácná porota, která musela rozhodnout o nejkrásnější masce, nej-
hezčím a nejchutnějším pokrmu a vybrat nejlepší družstvo. Porota se 
skládala: za Knihovnu města Ostravy knihovnice Renáta Sommerová, 
za ÚMOb Polanka tajemnice Zdeňka Svobodová, za historii kronikář 
Stanislav Výtisk, za Hospůdku u Machů Vít Peterek, z řad lidu Kateřina 
Pospíšilová a Petra Drastichová.
Hlavní program probíhal v kinosále a byl přístupný veřejnosti. Po jeho 
ukončení čekalo na děti občerstvení, které připravila Hospůdka u Ma-
chů, a potom se promítal film, který zajistilo kino Retrostar. Následova-
lo nečekané překvapení. Ve 22 hodin přijely děti z knihovny Vietnam-
ská, které s námi přespaly. Před půlnoci se objevil DJ Jirka, který měl 
připraveno karaoke. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům – Knihovně měs-
ta Ostravy, ÚMOb Polanka, kinu Retrostar, Hospůdce u Machů, a také 
všem, kteří se aktivně zapojili.

Karla Zábojová

Andersenova noc v knihovně

Skauti
I v zimě a nevlídném počasí skauti nepolevili ze své činnosti, a tak si 
na konci loňského roku přišly děti zahrát do polanské knihovny v rámci 
dne deskových her. Před Vánocemi nás pak čekalo roznášení Betlém-
ského světla, které jsme již tradičně roznesli do polanských domácností 
a také předali mimo jiné na radnici primátorovi města Ostravy.
V lednu jsme vyrazili na zimní expedici Adovaraz do nedalekých Žim-
rovic potýkat se s nástrahami globálního oteplování. A to nejen v našem 
příběhu, ale i skutečně, neboť se tato výprava poprvé v historii musela 
obejít bez sněhu. V únoru se polanští roveři (starší skauti) společně s ro-
very klimkovickými vydali na akci „Ř“, poznávat historii české země. 
Navštívili například město Terezín a vystoupili na horu Říp.
Dne 16. dubna proběhlo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek, letos 
konaném v ZOO Ostrava. Tento závod se pořádá jednou za dva roky  
a prověřuje obecné znalosti mladších členů Junáka. Naše hlídka sou-
těžila v kategorii vlčat a po veškeré snaze obsadila 11. místo. O týden 
později se konal tradiční výstup k mohyle Ivančena, letos již po sedm-
desáté. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, přičemž první vyrazila už o 
den dříve a přespala na chatě v Morávce. Druhá stoupala na Ivančenu 
klasicky z Frýdlantu nad Ostravicí. Letos bylo možno naposledy vidět 
mohylu v nynější podobě, neboť bude v nejbližší době restaurována 
kvůli špatnému stavu (hrozí zřícení). Po slavnostním ceremoniálu jsme 
sestoupili do Ostravice a jeli nazpět domů. 
A konečně první dva týdny prázdnin vyjedeme na letní tábor poblíž 
Fulneka. Letošní téma táborové hry zůstává prozatím tajemstvím, ale 
určitě se je na co těšit. 
Na táboře nám zbývá několik posledních volných míst pro neskauty. 
Jestli chcete s námi v létě na táboře zažít dobrodružství, neváhejte se 
nám co nejdříve ozvat.

Za skauty Vojtěch Fešar a Jan Masopust
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak…
V předchozí části našeho seriálu jsme se věnovali všelijakým označ-
níkům, se kterými se můžeme setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet 
jejich různých druhů svědčí o tom, že příroda Poodří požívá legislativ-
ně dosti významného statusu nejen na národní ale i evropské úrovni 
(evropsky významná lokalita).
Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co vlast-
ně přináší ochrana přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? Do-
volte odpovědět možná poněkud nezvykle – lapidárně řečeno v prvé 
řadě nejde ani tak o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je zajis-
té zapotřebí chránit přírodu před ničením a poškozováním, především 
je nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, či lépe správci. Lidé 
jimi byli přece odedávna, Poodří je do značné míry artefaktem, kulturní 
krajinou. Jak budou lidé přistupovat ke krajině, taková bude. Jde tedy 
v prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze všeho jde o vztah místních 
obyvatel. A ještě druhý důležitý dodatek či upřesnění – své krajině. 
To je možná to nejpodstatnější – vzít si ji za svou, vnímat její krásu  
a přírodní jedinečnost…
Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme věci kolem sebe, re-
spektive neceníme si jich, jsou každodenností. Pracovníci státní ochra-
ny přírody určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom, jaké je 
a bude Poodří. A ani by to nebylo správné. Jejich role by měla být – 
mimo jiné – v tom ukazovat, že Poodří je kout naší vlasti, který má 
u nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu nikoliv 
cenu, neboť to je spíše ekonomický výraz a louka není zdaleka jen cena 
parcely. Vždyť jakou cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do luk 
nebo radost z pohledu na barvy a tvary lučních květin…
Jednou z mnoha cest, které mohou přispět ke snížení oné všední sle-
poty, jsou i ty nezáživně strohé cedule a další pak třeba tyto texty ve 
zpravodaji. 

Po naučných stezkách
Jaro je v plném proudu a jednou z možností, jak se projít krajinou Po-
odří a zároveň se něco dozvědět o přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme 
dva tipy. Obě stezky jsou vedeny v nenáročném terénu a za suššího 
počasí jsou přístupné celoročně.

Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou formou přibližuje nejen 
povodně, ale seznamuje příchozí i s přírodou v nivě Odry, kterou ně-
kdy i vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje se také zajímavým 
živočichům, Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ 
dřeva, invazivním druhům, péči o luční porosty, geologii a proměnám 
krajiny. Stejně jako obsah tabulí je nápadité i jejich vlastní provedení.  
U Jeseníku nad Odrou stezka začíná na lávce přes Odru u rybníka  
(GPS: 49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic nad Odrou je možné 
se na ni napojit poblíž mostu přes řeku. Stezka pak pokračuje dále sou-
běžně se žlutou turistickou značkou směrem na Suchdol nad Odrou. 
Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od železničního nádra-
ží (GPS: 49.6397208N, 17.9438247E). 

Kotvice 
Staronová naučná stezka nese podtitul „Putování krajinou proměn“  
a prochází přírodní rezervací Kotvice. Začíná na Pasečném mostě přes 
Mlýnku u Studénky (GPS: 49.7145386N, 18.0920600E), pokračuje ko-
lem mokřadů, přes louky k rybníkům a končí u Nové Horky. Má devět 
zastavení a její součástí je i ptačí pozorovatelna na rybníku Kotvice. 
Texty a fotografie na panelech nápaditě zpestřují ilustrace Ivany Kolá-
řové a krátké komiksové vydří příběhy. Témata jednotlivých zastavení: 
Příběh luhu, Džungle v rybníce, Skrytý život v litorálu, Rybníkářství 
v Poodří, Klikatá osa Poodří, Říční krajina, Slaňáky, Divadlo proměn 
krajiny a Pasečný most.

Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou.

Ptačí pozorovatelna.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Třešňová cesta

Úsvit na loukách
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Putování krajem sněženek 2016
Letos jsme se snažili s dlouholetými členy Sokola dopídit, kdy byla 
první sokolská akce Putování krajem sněženek. V 70 letech p. Gráfo-
vá tuto akci uskutečnila poprvé a od té doby se každoročně pořádala.  
V 90-tých letech, kdy se TJ Sokol v Polance formoval, byla pauza. 
Znovu pořádání začalo pravděpodobně v roce 2000 a od té doby se 
Putování krajem sněženek stalo každoroční tradicí.
I když to tak nevypadá, na akci se podílí poměrně dost sokolů a nejen 
sokolů. Nelze vynechat jedny z nejstarších členek Sokola, poněvadž 
bez perníků ses. Dluhošové a obložených housek týmu ses. Hurníková, 
Friedlová, Prášková a Dluhošová by pochod nemohl začít. Zapisování 
účastníků, rozdávání mapek, distribuci housek a perníků a výběr sym-
bolického poplatku dovedly k dokonalosti ses. Tomášková a Prášková.
Na trase se u občerstvení během posledních 16 let vystřídalo několik 
pomocníků, většinou z řad rodinných příslušníků organizátorů. Minulé 
3 roky stáli připraveni s plnou parádou na cyklistické stezce před ná-
dražím v Jistebníku Rosťa s Růžou. Den před akcí, nejlépe k večeru, 
aby se zabránilo stržení fáborků dětmi, bylo nutné trasu vytýčit a také 
zkontrolovat její průchodnost. Účastníci byli informováni, že trasa měří 
12 km, ale posledním měřením se zjistilo, že přes louky je to asi 15 km. 
Dlouhá léta pomáhala s vytýčením trasy ses. Sochová, v posledních  
letech patří dík za ochotu p. Bartoškové. Nemohu zde opomenout  
pomoc DV Polanka. Zapůjčením jejich techniky, kterou používám při 
značení trasy, lze vytýčení provést rychle a pohodlně.
Na startu se letos zaregistrovalo 196 účastníků, ti neregistrovaní při-
jeli do Jistebníku vlakem a šli po trase. Známé obličeje turistů i jejich 
psů nejen z okolních vesnic se dotazovaly na množství sněženek apod. 
Někteří si trasu obrátili naopak a šli v protisměru, rodiče s dětmi přímo 
do CHKO.
Asi nejpěknějším úsekem byl okraj louky kolem lesa. Sněženky, bledu-
le, petrklíče a medvědí česnek ve slunečném počasí doladil atmosféru 
pohody a klidu. Vzpomínalo se na doby před 30-40 lety, kdy se lesem 
jezdilo na kole, motorkami na ryby a zemědělskou technikou. U Odry 
se dělaly ohně a různé akce, koupalo se a sněženky se prodávaly na svi-
novských mostech na MDŽ za 3 a 5,-Kčs. Byli jsme tam často. Nezdálo 
se, že by tím příroda trpěla. Sněženek je tam stejně dost jako tehdy, 

ale zato jdeme s vědomím mnoha zákazů po neudržované stezce přes 
polorozpadlý mostek, kde se zřejmě o pořádek s uhnilým zábradlím po 
letech postarali bezdomovci a je vidět spadlé stromy a zanedbaný les  
s absurdní značkou: Zákaz vjezdu cyklistů. To tehdy nebylo. Zřejmě se 
zde projevil zásah ochránců přírody. A tak nás napadlo. Neměli bychom 
tu naši přírodu před ochránci přírody začít chránit?

Luděk Dluhoš, ml.

 

10. června 2016 se v  naší obci uskuteční ve večerních hodinách,,Noc 
kostelů“, která proběhne v rámci celé střední Evropy.
Kostel sv. Anny v Polance n. O. bude otevřený od 18 hod. do 23 hod. 
V rámci programu vystoupí v 19.30 hod ,,Porubští trubači“ - děti ze 
Základní umělecké školy v Ostravě - Porubě.
Další podrobnosti programu najdete na veřejných vývěskách. 
Husův sbor bude  v pátek 10.6. 2016 otevřen od 18 do 22 hodin.  
Po celou dobu bude možnost si prohlédnout interiér včetně malé 
výstavy z historie Husova sboru. Uskuteční se koncert, na kterém  
budou  účinkovat členové Havířovského klarinetového kvarteta, Žen-
ské pěvecké trio Chorodia Agiu Georgiu, dále pak Pavel Král - varhany, 
Tamara Urbánková - zpěv, Božena Turoňová - příčná flétna, Jaroslav 
Kotek - zpěv. Přesný časový harmonogram bude upřesněn na plakátech 
a letácích, které budou včas k dispozici. Více na www.nockostelu.cz   
a www.nosvinov-polanka.hys.cz. 
Všechny srdečně zveme.  M. Krejčí, T. Chytil

Noc kostelů
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Aktuality ze ZŠ Heleny Salichové 
V rámci projektu „Poznávejme přátelé ze Slovenska“ proběhl začátkem 
května šestý ročník výměnných pobytů mezi našimi a slovenskými 
žáky partnerských škol. V neděli 1.května jsme odjeli z Polanky po tra-
se Frýdek-Místek, Jablunkov, Čadca, Žilina, Vrútky Ružomberok, Lip-
tovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Prešov do Košic. První zastávka byla 
na Strečně, kde si žáci prohlédli hrad, který se právě první květnovou 
neděli slavnostně otevíral. Naši žáci tak mohli spatřit obyvatele hradu  
v historických krojích. Tato stavba, která se vypíná na skále nad úžinou 
řeky Váh, byla strážním hradem na obchodní cestě, která pod ním pro-
cházela. Hrad chránil obchodníky před různými lapky a naopak hradní 
pán mohl vybírat mýtné. Další zastávkou byla salaš Krajinka před Ru-
žomberkem. Tato lokalita je pozoruhodná tím, že si zde můžete pro-
hlédnout vybavení salaše s pomůckami, které se používaly ke stříhání  
a dojení ovcí, zpracování ovčího mléka na vyhlášené slovenské ovčí 
sýry a další výrobky. Také jsme tam spatřili celou řadu domácího zví-
řectva a drůbeže s mláďaty. Kromě několika zastávek na protáhnutí těla 
jsme ještě navštívili zříceninu Spišského hradu, tyčící se na vápencové 
skále ve výšce 634 m a převyšující okolní terén o 200m. Je národní kul-
turní památkou, která dokladuje vývoj architektury od 12. do 18.století. 
Svoji rozlohou přes 4 hektary je považována za nejrozsáhlejší hradní 
komplex ve střední Evropě. Okolo 17.hodiny jsme dorazili do metro-
pole východního Slovenska Košic. Po ubytování a večeři jsme spolu 
se slovenskými žáky navštívili kulturní park Čičky, kde koncertova-
la místní hudební skupina. V pondělí byla přijata pětičlenná delega-
ce našich žáků na Magistrátě města Košic u vedoucí odboru školství 
paní PaedDr. Márie Kavečanské. Pak nás ještě všechny přijal starosta 
městské části „Sídlisko KVP“ (Košického vládního programu) Ing. Al-
fonz Halenár. Žáci dostali malé pohoštění a dárečky. Zrána proběhla 
také hodina slovenského jazyka. V komunitním centru vedle školy se 
žáci zúčastnili tvorby rukodělných výrobků pod vedením zkušených 
instruktorů. Odpoledne bylo věnováno prohlídce města s odborným 
výkladem průvodce. Úterní program se zaměřil na poznávání krajiny 
mezi Volovskými vrchy a Slovenským krasem. Pod vedením zkuše-
ných lesníků si žáci prošli naučnou stezku. Byli informováni o těžbě a 
zpracování dřeva, lesním hospodářství a o fauně a floře dané lokality. 
Zajímavou horskou krajinou jsme se dostali do lázeňského komplexu 
Štos, kde se léčí respirační choroby horních cest dýchacích. Exkurze 
pokračovala do muzea kinematografie v obci Medzev, kde jsme viděli 
obrovskou sbírku fotoaparátů, kamer a projekčních přístrojů z celého 
světa. Tuto sbírku zřídil bývalý slovenský prezident Šuster a byla in-
stalována v domě, kde strávil dětství. Nezapomenutelným zážitkem byl 
také průjezd typickou slovenskou romskou obcí Jasov. Domy bez oken 
a dveří a okolo stavení nehorázný nepořádek. Středa ráno byla ve zna-
mení balení a nakládání. Společně se slovenskými přáteli jsme přes 
Prešov a Levoču směřovali do Popradu a pak do části Vysokých Ta-
ter. V obci Tatranské Matliare, což je součást TANAPu, nás pracovník 
národního parku provedl naučnou stezkou a seznámil nás s živočichy 
a rostlinami zdejší lokality. Po prohlídce jsme odcestovali směrem na 
Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Na salaši Krajinka jsme se již těšili 
na oběd ze slovenské kuchyně – bryndzové halušky. Cesta pak rychle 
pokračovala do Polanky. Program v Moravskoslezském kraji předsta-
voval ve čtvrtek v dopoledních hodinách návštěvu v arboretu v Novém 
Dvoře a návštěvu Hradce nad Moravicí. Odpoledne byli slovenští žáci 
přijati na Magistrátu města Ostravy, paní ing. Martou Szücsovou, kde 
dostali dárky a byli seznámeni s činnosti MMO. Posléze všichni žáci 
partnerských škol vyjeli na radniční věž, kde si z ptačí perspektivy 
prohlédli Ostravu a daleké okolí, protože byla úžasná viditelnost. Prů-
vodce odpověděl na celou řadu dotazů. Následovala prohlídka Ostravy 
s odborným výkladem podél řeky Ostravice k mostu Miloše Sýkory, 
pak k sídlu ostravsko - opavského biskupa, na Masarykovo náměstí  
a k obchodnímu centru Karolína. Cesta potom pokračovala k opevnění 
ze II. světové války  u Darkoviček.   
V pátek měli slovenští žáci hodinu češtiny a pak jsme jim ukázali 
CHKO Poodří s průvodním slovem pana Štěpána Neuwirtha, který ješ-
tě pozval pracovníky Rybářství Jistebník. Ti provedli odborný výklad o 
chovu ryb včetně náročné práce v rybářství a ukázali žákům líheň ryb. 

Odpoledne jsme strávili na minigolfu v Sanatoriích Klimkovice, kde 
jsme si opekli špekáčky. Večer se uskutečnila ve škole malá diskotéka 
pro účastníky výměnného pobytu. Celá akce splnila svůj cíl, nejen se 
seznámit, ale také poznávat jak historii, kulturu, architekturu, ale i za-
jímavosti přírody v obou regionech. Také si ceníme, že v obou partner-
ských městech byli naši žáci přijati představiteli magistrátu.  Pozitivem 
celé poznávací akce bylo i velmi pěkné počasí. Někdy sice chladnější, 
ale bez deště. Pro turistiku po lesních stezkách ideální.
Diskuze ve školách.
Ve čtvrtek 5.května se uskutečnila beseda na téma perspektivy vývo-
je Ostravy se zástupci MMO, starostou obvodu a zástupcem projektu 
FajnOVA. Žáci se dověděli o plánu rozvoje města, o tom jak se Ostra-
va proměnila za posledních dvacet let. Žáci také byli vybídnuti, aby 
napsali, jak si představují Ostravu v létech 2023-2030. Své představy 
pak zakomponovali do fajnOVe mapy. Také se dověděli o proměně své 
obce formou prezentace. Celý program moderovala Andrea Vojkovská 
z MMO. 

 J.T.
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ZUŠ H. Salichové před prázdninami
Máme před sebou poslední měsíc tohoto školního roku. Ohlédněme se 
zpět a podívejme se na uplynulé měsíce v naší ZUŠ. V září to byl slav-
nostní zahajovací koncert pro nové žáky Přípravné hudební výchovy, 
v listopadu výchovné koncerty pro PHV a v prosinci řada adventních 
koncertů žáků i učitelů. Od druhého pololetí pak probíhala jednotlivá 
kola soutěží základních uměleckých škol, kde jsme opět měli bohaté 
zastoupení. Letos se soutěžilo v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů, kde nás reprezentovalo duo zobcových fléten Daniela Bártová 
a Veronika Oudová ze třídy paní učitelky Jany Kovářové. To se pro-
bojovalo až do celostátního kola, kde žákyně získaly krásné 2. místo. 
Další disciplínou byla komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. 
Za naši školu soutěžil soubor houslí s klavírem ve složení Lucie Kuňá-
ková, Karolína Kovaříková, Barbora Šedivá a Barbora Hilscherová pod 
vedením paní učitelky Anny Morisákové a Sylvy Kvitové. V krajském 
kole získaly žákyně 3. místo. V soutěži ve hře na akordeon jsme se 
probojovali také do krajského kola, kde se žák Štěpán Matějíčka, ze 
třídy paní učitelky Jitky Malíkové, umístil na 2. místě. Ve výtvarném 
oboru probíhala mezinárodní výtvarná soutěž Den země 2016. Zde zís-

kala Rozálie Grygarová ze třídy Miroslavy Rychtářové 2. místo. Všem 
žákům i vyučujícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.
V tomto školním roce jsme zaznamenali také jednu významnou událost 
naší školy. Náš kolega, pedagog a skladatel Jindřich Czerný byl oceněn 
ministryní Kateřinou Valachovou a dostal medaili MŠMT za dlouhodo-
bou vynikající pedagogickou činnost. Tato medaile je nevyšším oceně-
ním pedagogické práce.
V minulém čísle Polanského zpravodaje jsme vás zvali na závěrečný 
koncert, který se bude konat v sobotu 28. května v 16:00 v Dělnickém 
domě. Tento koncert bude slavností u příležitosti jubilea pana učitele 
Czerného. Ať už máte rádi swing nebo ne, přijďte. Program koncertu 
bude zajímavý a jistě s námi strávíte příjemné odpoledne.
Výčet 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 kdybychom se do konce 
školního roku neviděli, za naši školu přeji všem krásné léto.

Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ

Polanka Cup 2016
Ve dnech 9. – 12. června se za podpory Statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Polanka nad Odrou, Moravskoslezského kraje a ZŠ 
Heleny Salichové bude konat tradiční mezinárodní házenkářský tur-
naj Polanka Cup. Soutěžit se bude jako každoročně ve 4 kategoriích  
od minižáků až po mladší dorostence, hrát se bude u Dělnického domu, 
na fotbalovém hřišti a ve Sportovní hale Polanka nad Odrou.
Čtvrtek se ponese v duchu příjezdu všech zúčastněných týmů a vyvr-
cholení školního turnaje v miniházené - Children’s Cupu na fotbalovém 
hřišti. V pátek se začnou hrát zápasy ve skupinách o postup do semifi-
nále. Utkání ve skupinách vyvrcholí v sobotu, kdy si to nejlepší týmy  
v podvečer rozdají o postup do finále. Celý turnaj bude zakončen  
v neděli dopoledne ve sportovní hale finálovými zápasy.
V sobotu odpoledne bude v areálu Dělnického domu probíhat Dětský 
den (organizuje ŠKSK Polanka), který bude večer pokračovat dopro-
vodným programem pro dospělé. Můžete se těšit na různá taneční  
i hudební vystoupení, připraveno bude také bohaté občerstvení.
Tímto  Vás srdečně zveme na náš turnaj. Těšíme se na Vás.

Za oddíl házené David Zajonček

FK SK Polanka
Fotbalisté Polanky mají napilno, ale už chystají i oslavy
Fotbalová sezona 2015/2016 Polance doopravdy vrcholí a všechny ka-
tegorie mají před sebou pořádně nabitý program. Stejně tak to mají  
i všichni funkcionáři klubu.
Velkou porci času jim momentálně zabírá především příprava tradič-
ního Heller Cupu. „Tohle je největší akce letošního jara. Šestý ročník 
Heller Cupu, gigantického turnaje fotbalových nadějí, může letos ode-
hrát až čtyřicet týmů, což by bylo o deset víc než loni,“ říká Jakub Ka-
luža, místopředseda FK SK Polanka, který navíc stále bojuje v A-týmu 
o udržení krajského přeboru.
Ale zpět k Heller Cupu: v jeho průběhu bude 28. května všechny účast-
níky, pro něž je samozřejmě připravena možnost bohatého občerstvení, 
bavit i prezentace letecké akrobacie modelů vrtulníků či vystoupení 
mažoretek. „Navíc budeme zápasy turnajů předpřípravek, mladších  
a starších přípravek snímat pomocí dronů,“ doplnil Jakub Kaluža.
Polanecký fotbalový klub v osmdesátém čtvrtém roce existence už sla-
ví, anebo chystá oslavy, minimálně dvou velkých úspěchů. „Dorostenci 
jsou jen kousek od vítězství v krajské soutěži, k tomu už jim chybí 
opravdu jen jeden či dva kroky, protože na Svinov máme šest kol před 
koncem nejen desetibodový náskok, ale i zápas k dobru,“ poznamenal 
Radovan Řehulka s tím, že nezpochybnitelnou zásluhu na významném 
úspěchu má dvojice trenérů Tomáš Sysala, Zdeněk Konečný a vedoucí 
týmu Antonín Kvak. „Druhým obrovským úspěchem je vítězství našich 
veteránů v městské soutěži, které je opravňuje k účasti na celostátním 
finále veteránských celků, složených z hráčů nad čtyřicet let. To se 
uskuteční na konci května v Praze,“ dodal předseda FK SK Polanka 
Radovan Řehulka. Jakub Kaluža

Vesnické sportovní hry
V sobotu 14. 5. 2016 se uskutečnil další závod v rámci soutěže Vesnic-
ké sportovní hry. Tentokrát se závodilo v běhu po okolí Dolní Lhoty.  
V závodě zvítězil favorizovaný Aleš Miko, člen pořádajícího týmu. 
Tým Polanky nad Odrou složený ze dvou žen Lenky Strykové a Mar-
tiny Ryškové společně s muži Pavlem Strykem a Davidem Lauterba-
chem obsadil sedmé  místo. Děkuji sportovcům za reprezentaci našeho 
obvodu.  Za Školskou, kulturní a sportovní komisi Martin Sýkora
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KOSMETIKA ALENA PROGRAM KINA NA ČERVEN 2016
Úterý 07.06.  
Řachanda	    
mládeži přístupno
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kama-
rádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.  
Až když se trojice ocitne shodou okolností  
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní 
bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do 
té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme  
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Nebo-
li že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za 
příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých 
postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě 
toho, že se princezna Markétka napraví, se také 
zamiluje do obyčejného Matěje...
Začátek v 18 hodin    
(délka 104 min., vstupné 70,- Kč) 

Úterý 14.06.  
Pat	a	Mat	ve	filmu	  
mládeži přístupno
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého 
vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepřed-
vedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být 
problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice 
plné filmů a pod schody promítačku, na které 
fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli 
by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou 
nástrah. A tak se tentokrát utkají se zákeřným 
kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou 
„zvelebit“ svůj příbytek originálními úpravami.  
A jelikož jsme ve 21. století a všude se propagu-
je zdravý styl života, i „ajeťáci“ se pokusí dostat 
do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu.  
Jak se jim to povede?
Začátek v 18 hodin                            
(délka 80 min., vstupné 70,- Kč)

Neděle	19.06	
Nedělníček	-	pro	nejmenší	diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 21.06.
Lída	Baarová  
mládeži přístupno od 12. let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá-
na do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, 
považovaných za evropský Hollywood. Po počá-
tečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků 
v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní strany 
jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si 
slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího 
idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím 
partnerem před kamerou, ale stane se i jejím 
milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který 
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé 
audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové 
strmě stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují do 
luxusní vily na prestižní berlínské adrese. Aniž 
tuší, že mají tak významného souseda – pána 
filmového průmyslu, ministra propagandy Goeb-
belse. Goebbels je k sobě začne zvát na vyhláše-
né večírky za účasti umělecké i politické smetán-
ky. …
Začátek v 17 a 19 hodin                            
(délka 110 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 28.06.
Jak	básníci	čekají	na	zázrak	  
mládeži přístupno 
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech 
sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevy-
čerpatelným smyslem pro humor i schopností 
sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse.  
V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky 
básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by měli 
dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje tou-
hy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba po-
máhat! Kendy už má plné zuby reklam a jako bul-
dok jde za svým snem o natočení celovečerního 
filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné auto 
Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá 
pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zástup-
ce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neú-
stupnou ředitelkou. Tou není nikdo jiný než Ven-
dulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je 
však jeho třináctiletý syn Junior, kterého po smrti 
Aničky-Zrzečky vychovává sám. Tedy samozřejmě 
za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na 
lásku a psaní básniček už Štěpán rozhodně nemá 
čas ani věk. Nebo ano?
Začátek v 19 hodin                              
(délka 120 min., vstupné 80,- Kč)

Promítání	filmů	je	dotováno	z	rozpočtu	Městského	obvodu	Polanka	nad	Odrou
www.retro-star.cz



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 15



UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 10.7.2016
POLANKA NAD ODROU

  

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku - Vydává městský obvod Polanka nad Odrou ve spolupráci se Šmíra-Print s.r.o. e-mail: tisk@smira-print.cz - 
Vychází jako občasník pod ev. č. MK ČR E 15249 - Redakční rada: Ing. Jan Rädisch, Jarmila Planková, Mgr. Jarmila Stillerová - Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@polanka.cz.
Preferujete-li tištěnou formu nebo chcete inzerovat, doručte příspěvky na adresu ÚMOb Polanka nad Odrou, 1. května 1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, tel.: 599 425 101. Kontaktní údaje 
pro zadávání inzerce: Bc. Leona Kalužová, e-mail: lkaluzova@polanka.ostrava.cz, tel.: 599 425 104. Inzerce je platná dle rozsahu zpracování. Grafika: Pavel Galla - Šmíra-Print s.r.o., Tisk: Grafico a.s.

 

   KOVANÉ PLOTY 
www.ploty-ostrava.cz 

   Stavíme ploty na klíč 
 Pletivové ploty, svařované sítě 
 Betonové ploty, Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 
 Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz 

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 


