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Vážení spoluobčané, 
úvodní vydání letošního Polanského zpravodaje chci využít  
v prvé řadě k tomu, abych Vás pozdravil v novém roce 2016 
a popřál Vám, aby to byl rok úspěšný, plný rodinné i pracovní 
pohody, štěstí a především pak zdraví.
Ohlédneme-li se ještě v krátkosti za uplynulým obdobím, může-
me určitě konstatovat, že jsme jej nepromarnili nečinností, ale 
naopak, řadu plánů a záměrů se dařilo plnit. Dokončeno bylo 
odvodnění budov základní školy včetně oprav chodníků. Ve 
škole došlo k modernizaci dvou specializovaných tříd, školka 
má nové výtahy, vyspravili jsme celkem 3,5 km komunikací. 
Pokročili jsme rovněž v projektové přípravě a jsme připrave-
ni k realizaci dalších potřebných investic. I nadále velmi dobře 
spolupracujeme s vedením města a některé investiční akce tak 
byly spolufinancovány statutárním městem Ostrava. Rozběhlo 
se rovněž nové programové období pro dotační tituly. Tady jsme 
již podali žádost na protipovodňová opatření (nový rozhlas cca 
4 mil. Kč) a další projekty připravujeme k podání (infrastruktura 
na Janové ….). 
Ne všechno se ovšem povedlo, zejména neúspěšná majetková 
vypořádání nám nedovolují posunout dál některé zásadní pro-
jekty výstavby a oprav komunikací a kanalizací, povodňových 
opatření na Polančici a jiné. Věřím ale, že se nám v tomto roce 
podaří najít shodu s vlastníky a otevřít tím možnost realizovat 
tyto důležité projekty.
Život v Polance se samozřejmě netočil jen okolo investic  
a oprav. Byl to rok bohatý na události, plný nejrůznějších akcí  
a společných setkání.  Počínaje plesovou sezonou a dál přes diva-
delní a hudební představení, sportovní utkání a turnaje, promítá-

ní filmů, pálení čarodějnic, Polanský krmáš, nejrůznější výstavy, 
školní představení, výročí spolků, výročí místních firem, setká-
ní s jubilanty až po Mikulášskou nadílku, výstavu zahrádkářů  
a vánoční koncerty.  To je výborná vizitka, Polanka prostě žije  
a to jsem jistě nevyjmenoval všechny akce. 
Připomenuli jsme si také některá významná jubilea. Helena Sa-
lichová, naše nejznámější spisovatelka, by v roce 2015 oslavila 
120 let života. A uplynulo už 70 let od osvobození Polanky nad 
Odrou od německé okupace. 
Z mého pohledu určitě nebyl loňský rok špatný a já věřím, že ten 
nastupující bude minimálně stejně dobrý. Je stále na čem pra-
covat. Chtěli bychom například upravit část obecních nebyto-
vých prostor na bytové a uspokojit tak další žadatele z dlouhého 
seznamu v oblasti sociálního bydlení (DPS, bytový dům 545). 
Chystají se opravy a rekonstrukce některých místních komuni-
kací, dojde k realizaci nové zastávky a chodníku na Skotnici  
a chodníku včetně přechodu pro chodce u autobusové točny 
ve směru na Klimkovice. Na Janové vybudujeme a rozšíříme  
veřejné osvětlení a postavíme nové dětské hřiště. Pokud uspěje-
me v dotačních programech, mohli bychom i zde některé projek-
ty zahájit již v letošním roce. Z dotačních programů ale můžete 
těžit i vy sami, především z těch určených na zlepšení životní-
ho prostředí. Využijte je pro své energetické úspory k zateplení 
domů či výměně oken anebo (pro obec ještě lépe) vyměňte svůj 
starý neekologický kotel za nový v rámci tzv. kotlíkových dota-
cí. Prospějete nejen sobě, ale i všem ostatním okolo.
Přeji nám všem co nejpříjemnější občanské soužití v naší krásné 
obci po celý rok 2016.   
                                     Váš starosta  Pavel Bochnia                                      
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Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2016
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou schválilo dne 16.12.2015 rozpočet na rok 2016.

Na prosincovém jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen roz-
počet  našeho městského obvodu na rok 2016 v celkové výši 34 451 tis. 
Kč, který bude  sloužit především k pokrytí běžných výdajů spojených 
s chodem našeho obvodu. Zcela novou položkou rozpočtu na rok 2016 
je neinvestiční účelová dotace na veřejnou zeleň a investiční neúče-
lová dotace poskytnuta z rozpočtu města. Základní přehled jednotli-
vých položek a paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2016 je uveden  
v následující tabulce, podrobný rozpis rozpočtu dle rozpočtové skladby 
je uveřejněn na internetových stránkách Polanky nad Odrou.
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• Rozhodla o prodejní ceně pohlednic Polanky nad Odrou: 
pohlednice rozměr 30 cm x 10,5 cm - 15 Kč/ks vč. DPH, při odběru nad 
20 ks – 13 Kč/ks pohlednice rozměr A6 vzor č. 5 a č.10 - 10 Kč/ks vč. 
DPH, při odběru nad 20 ks – 8 Kč/ks 
• Rozhodla o pronájmu prostor sloužící podnikání - části střechy ob-
jektu: č. p. 701 na ul. Molákova, č. p. 592 na ul. 1. května, č. p. 1275 na 
ul. Heleny Salichové, v Ostravě – Polance nad Odrou, za účelem umís-
tění vysílacího i příjímacího zařízení pro šíření internetu, na dobu neu-
rčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 20.000,-Kč/rok 
s připočtením daně z přidané hodnoty. Nájemce: fa KUMI-ELEKTRO-
NIC, spol. s r. o., bude poskytovat pronajímateli bezdrátové internetové 
připojení v ceně 10.000,- Kč/rok s připočtení daně z přidané hodnoty v 
objektech č. p. 701, 592 a 1275 s minimální rychlostí 12 Mbps. 
• Bere na vědomí protokol o výsledku kontroly samostatné působnosti 
dle § 12 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném 
znění a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy - vedení spisové 
dokumentace a správnost aplikace zákona č.128/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 
• Rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elek-
třiny do odběrných míst ve správě městského obvodu pro rok 2016, se 
společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, Mo-
ravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 02639564 
• Vzala na vědomí bez připomínek Protokol o dílčím přezkoumání 
hospodaření za období od 1.1.2015 do 30.9.2015 SMO – městského 
obvodu Polanky nad Odrou firmou TOP AUDITING. 
• Rozhodla o odpisu nevymahatelné pohledávky SMO, městského 
obvodu Polanka nad Odrou za vypravení sociálního pohřbu ve výši  
6 440,- Kč.
• Vzala na vědomí s nesouhlasným stanoviskem žádost o rozšíření 
části místní komunikace – ul. Příměstská, v úseku od ul. Ostravské po 
hranu pozemku p.č. 2689 v k.ú. Polanka nad Odrou a žádost o spolu-
financování navrženého rozšíření z prostředků SMO – městského ob-
vodu Polanka nad Odrou s odkazem na usnesení zastupitelstva č. 60/4 
ze dne 15.4.2015, které je pro povolování připojení se ke komunikaci 
Příměstská závazné. 
• Rozhodla o přijetí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč od fa. VAE 
THERM, spol. s.r.o., poskytnutý na financování kulturní akce, a to na 
úhradu nákladů na 22. obecní Polanský ples v roce 2016.
Zatupitelstvo mimo jiné:
• Vzalo na vědomí zápis finančního výboru při ZMOb Polanka nad 
Odrou z jeho 4. zasedání dne, ve kterém doporučuje Zastupitelstvu 
městského obvodu Polanky nad Odrou schválit předložený návrh roz-
počtu MěOb Polanky nad Odrou pro rok 2016.
• Schválilo předložený návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2016 ve výši 34 451 tis. 
Kč v členění:
Příjmy celkem po konsolidaci 30 451 tis. Kč
Financování   4 000 tis. Kč
Celkové zdroje  34 451 tis. Kč
Běžné výdaje po konsolidaci 22 951 tis. Kč
Kapitálové výdaje 11 500 tis. Kč
Výdaje celkem   34 451 tis. Kč
• Schválilo předložený návrh rozpočtového výhledu Statutárního měs-
ta Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou na období 2017 – 
2019.
• Rozhodlo o nabytí bezúplatným převodem na základě smlouvy bu-
doucí darovací části pozemku par. č. 3184/1 výměry 9803 m2 (druh 
pozemku: ostatní plocha), za účelem výstavby zastávky v rámci stavby 
“Autobusová zastávka Skotnice“, budoucí dárce Moravskoslezský kraj 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje.
• Rozhodlo na straně obdarovaného přijmout darem část pozemku par. 
č. 36/2, ostatní plocha, výměry 1868 m2, který vznikne z části původ-

ního pozemku par. č. 36/2 výměry 2152 m2 na základě geometrického 
plánu č. 3135-77/2015, vše k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem rozvoje 
městského obvodu Polanky nad Odrou, převodce Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.
• Rozhodlo na straně obdarovaného přijmout darem pozemek par. č. 
3062/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 39 m2, přijmout 
darem pozemek par. č. 3062/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
výměry 49 m2 přijmout darem pozemek par. č. 2719/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, výměry 122 m2, přijmout darem pozemek par. č. 
860/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 172 m2, vše v k.ú. 
Polanka nad Odrou, za účelem majetkového vypořádání.
• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - městské-
ho obvodu Polanky nad Odrou na rok 2016 zapsanému spolku: Re-
trostar z.s. za účelem zajištění promítání filmů v roce 2016 a to ve výši 
70.000,- Kč.
• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - MěOb Po-
lanka nad Odrou žadateli – Sboru dobrovolných hasičů Polanka, sídlo 
- ul. l. května č.p. 592/100, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, za 
účelem částečného pokrytí výdajů na pořízení hasičské stříkačky, a to 
v hodnotě 35.000,- Kč.  
• Vzalo na vědomí Protokol o výsledku kontroly samostatné působnos-
ti dle § 12 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném 
znění a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy - vedení spisové 
dokumentace a správnost aplikace zákona č.128/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu z jed-
nání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici

-ZS- 

Rada a Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou projednala v období 
od 1.9.2015 do 4.11.2015 mimo jiné:

Štědrý den na záchytce
Štědrý den skončil pro muže 57 let na protialkoholní záchranné stani-
ci. Do Ostravy-Polanky nad Odrou přijela řešit neshody mezi osobami 
blízkými v odpoledních hodinách hlídka MP. Zde otec napadal fyzicky 
své rodinné příslušníky. Po příjezdu na místo strážníky kontaktoval syn 
34let. Muž strážníkům sdělil, že jeho otec hodně pil alkohol a je agre-
sivní vůči ostatním členům rodiny. Agresivní muž se strážníky sice ko-
munikoval, ale jevil známky silné podnapilosti, byl vulgární a mlátil do 
nábytku. Proto bylo hlídkou MP na místo přivoláno převozové vozidlo 
MP Ostrava, kterým byl uvedený podnapilý muž převezen na protialko-
holní záchrannou stanici, kde lékař rozhodl o umístění tohoto muže. 

Informace MP

Vchází v platnost Jízdní řád ODIS 2016 (Ostravsko) - 28. 2. 2016
V prodeji od 22. 2. 2016.

Ukončení výměny jízdenek MHD - 29. 2. 2016
Končí možnost výměny 10-minutových a 60-minutových jízdenek 
platných v roce 2015.

Ukončení prodeje papírových kuponů - 1. 3. 2016
Od 1. 3. 2016 bude možné zakoupit časovou jízdenku dlouhodobou 
pouze na ODISku. Tištěný kupon bude vydáván pouze do 29. 2. 2016.

Více informací naleznete na www.dpo.cz

Informace DPO
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Finanční dary a dotace pro rok 2016

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Pro rok 2016 Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou odsouhlasilo ve svém rozpočtu finanční krytí pro poskytnutí finančních darů 
a dotací pro sportovní, kulturní a jiné zájmové zaregistrované organizace se sídlem v Polance nad Odrou. Finanční dar nebo dotace může být po-
skytnuta jen na základě odůvodněné žádosti s uvedením konkrétního účelu. Příjem žádosti je stanoven k 30.4.2016 na SMO - ÚMOb Polanka nad 
Odrou. Žádost musí obsahovat všechny identifikační údaje o organizaci, účel dotace a výši požadované dotace. Pro sportovní organice je uveřejněn 
Program pro poskytování dotací, který se řídí zásadami pro rozdělování dotací a žádost musí obsahovat předepsané náležitosti. O poskytnutí či 
neposkytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč rozhoduje rada městského obvodu, o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč rozhoduje zastupitelstvo měst-
ského obvodu.
Jakékoliv dotazy k uvedenému Vám budou poskytnuty na t.č. 599 425 101.                                                                                                         Z.S.

Statutární město Ostrava městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

V souladu se zák.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schválenými zásadami pro rozdělování dotací pro tělovýchovnou a ostatní činnost 
vyhlašuje SMO - městský obvod Polanka nad Odrou program pro poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem Ostrava - Polanka 
nad Odrou.
Účel dotace:
1) Dotace se poskytují právnickým a fyzickým osobám, občanským sdružením organizovaným na území MěOb Polanka nad Odrou. 
2) Je kladen důraz na podporu činnosti mládeže do 18 let. 
3) Je podporována aktivita a činnost reprezentující MěOb Polanku nad Odrou a činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.
4) Podporuje se aktivita, která slouží k rozvoji tělesných, duchovních a kulturních hodnot.
5) Orgány rady a zastupitelstva MěOb Polanka nad Odrou provádějí obecnou kontrolu využití poskytnutých prostředků.
K přerozdělení pro tělovýchovnou činnost bylo Zastupitelstvem městského obvodu Polanka nad Odrou schváleno usnesením č. 126/140 
dne 16.12.2015 v rozpočtu městského obvodu pro tyto účely 390 tis. Kč.
Kritéria pro přidělování dotací pro tělovýchovu a sportovní činnost:
1) Počet dětí do 18 let organizovaných v příslušné organizaci   - váha 60 %
2) prostředky podle všech nákladů z hlavní činnosti dle výkazu - Výkaz zisku a ztrát k 31.12. předchozího roku  - váha 40 % 
Žadatel předloží: 
1) Název organizace, IČO
2) Jmenný seznam registrovaných členů do 18-ti let k 31.12. předešlého roku vč. data nar. + čestné prohlášení o správnosti uvedených údajů
3)    Výkaz zisku a ztrát, který je přílohou daňového přiznání za předcházející rok 
4)   Stručný popis své aktivity v daném roce např:  - družstva v soutěžích
   - účast na turnajích
   - pořádání sportovních akcí
   - pořádání společ. a kulturních akcí
5)   Účel na který bude dotace využita
5)   Čestné prohlášení, kterým organizace potvrzuje správnost předložených údajů. 

Lhůta pro podání žádosti: 30.04.2016 na adresu: SMO-ÚMOb Polanka nad Odrou, ul. 1. května č.p. 1/2A, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Polanky nad Odrou dne 456/32 dne 12.1.2016.
Pavel Bochnia - starosta městského obvodu

Na nový kotel přispěje Ostravanům také město
Město Ostrava se připojilo k projektu tzv. kotlíkových dotací. Umožní 
tím lidem získat nové, ekologické kotle v podstatě zdarma – tak, že 
k financím z Evropské unie zprostředkovaným Ministerstvem životní-
ho prostředí a slíbenému příspěvku kraje připojí i významnou finanční 
částku ze svého rozpočtu. 
Ostrava umožní vlastníkům rodinných domů, nacházejících se na úze-
mí města, kteří k vytápění a ohřevu vody dnes ještě používají staré nee-
kologické kotle na pevná paliva, přidat k dotaci dalších 10 % z rozpočtu 
města. „To znamená, že jim může být poskytnuta dotace na výměnu 
stávajícího kotle za nový, ekologičtější v rozsahu 90 % až 100 % z cel-
kových způsobilých výdajů (které jsou maximálně 150 tisíc korun), a to 
v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje,“ upřesnila náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová. 

Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná pa-
liva s ručním přikládáním za zařízení splňující požadavky tzv. Ekode-
signu, tedy za kotel na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel 
na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. 
Výzva pro občany je vyhlášena od prosince 2015, příjem žádostí by 
měl být zahájen 1. února 2016 s předpokládaným ukončením 29. dubna 
2016. Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude v budově Magistrátu 
města Ostravy ve středisku informačních služeb (hlavní budova, příze-
mí vpravo) zřízen městský INFO POINT ke kotlíkovým dotacím, kde 
budou každé pondělí od 13 do 17 hodin poskytovány informace (niko-
liv příjem žádostí – ty se podávají na krajském úřadě). 
Více informací nejen o finanční podpoře města naleznete také na webu 
www.dychamproostravu.cz a na telefonní lince 595 622 355.       (red)
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23. OBECNÍ PLES
V pátek 8.1.2016 zahájil plesovou sezónu  starosta městského obvodu Polanky nad Odrou pan Pavel Bochnia již 23. obecním plesem. Ples se konal 
v důstojných a k této události náležitě připravených prostorách  Dělnického domu.  K tanci i poslechu hrála ke spokojenosti plesajících osvědčená  
a oblíbená polanská skupina Paradox.  Zábava se celý večer až do pozdních nočních a ranních hodin nesla na vlně dobré nálady. Zahajovací  
program – taneční vystoupení mistrů svého oboru  - Michaely Gatěkové, Jakuba Mazůcha a začínajících tanečnic přítomné naladil na tu správnou  
a sváteční plesovou atmosféru.  Návštěvníci se dokonce nadšeně a odvážně zapojovali do programu výuky tanečních kroků, které si pak s větším 
či menším úspěchem vyzkoušeli se svými partnery na tanečním parketu. 
Zlatým hřebem zábavy byla tombola, kdy si jen málokdo neodnesl pěknou cenu nebo alespoň cenu útěchy.                                                       Z.S.

Dětský maškarní ples
V lednu, jak je již tradicí, pořádala naše mateřská škola maškarní ples pro předškolní děti. Ples se uskutečnil 16.ledna v Dělnickém domě. Ve 
14.hodin se sál zaplnil dětmi a jejich doprovodem. Nejdříve bylo předtančení, ve kterém vystoupili starší kamarádi z tanečního souboru pod 
vedením Ivy Petruželové. Hlavního programu se tento rok ujal klaun Daniel, který měl pro všechny děti na závěr svého vystoupení připraveny 
nafukovací balonky různých tvarů.
Jako každý rok bylo pro děti a rodiče nachystáno občerstvení a bohatá tombola. I přesto, že všechny děti nevyhrály a v některých očích pak byly 
k vidění slzičky, věříme, že si odnesly domů alespoň pěkné zážitky.
Všem rodičům děkujeme za účast, dárek do tomboly a těšíme se na shledání i příští rok.                                           Pavla Nevímová, ředitelka MŠ
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Osadní výbor Janová a Přemyšov – informuje…
Mikuláš se vyvedl, ale …
Závěr loňského roku poznamenalo počasí, které se výrazně lišilo od 
ideálu, který si ve svých představách nosíme od dětských let. Prapo-
divný teplý a slunečný Advent následovaly vánoční svátky bez kouzla 
prvních sněhových vloček. Ani tato nepřízeň vyšší moci nemohla za-
bránit členům Osadního výboru zodpovědně připravit příchod svaté-
ho Mikuláše a jeho doprovodu k natěšeným dětem do Společenského 
domu na Janové.
Účastníky Mikulášské nadílky čekalo vlídné prostředí vánočně vyzdo-
beného sálku. Možnost přispět k předvánoční náladě vlastnoručně vy-
robenými ozdobami využily téměř všechny děti. Projekce pohádkových 
příběhů pomáhala krátit čas čekání, které nebylo dlouhé. Bouchání na 
okenní mříž znamenalo, že Mikulášova skupina dorazila. Vznešené 
postavy Mikuláše a anděla v překrásných nových kostýmech kontras-
tovaly s postavami pekelníků. Starý, důstojný čert si tentokrát přivedl 
na pomoc mladého a divokého kolegu. Ten si dovedl zjednat respekt i 
u těch největších neposedů. Vševědoucí Mikuláš káral i chválil. Anděl 
konejšil vystrašenou drobotinu a čerti se čertili. Za básničku nebo ne-
smělý zpěv si děti vysloužily nadílku a navíc potlesk uznalého publika. 
Čerti ochotně pózovali před objektivy a řada rodičů si mohla odnést 
domů záběry, které budou připomínat hezky prožité chvíle Mikuláš-
ské nadílky v roce 2015. Sousedská výpomoc při podobných akcích se 
na Janové stala již jakousi nepsanou samozřejmostí. Mimořádný dík si 
však plným právem zaslouží p. Petra Vávrová za ušití nových kostýmů 
a napečení dárkových perníčků a to vše ve vlastní režii.
Bohužel, ne všichni dospělí si našli čas a dobrou vůli k tomu aby umož-
nili svým potomkům prožít nezapomenutelné chvíle nadílky. Pytlík 
sladkostí od Mikuláše byl tou nejmenší hodnotou, o kterou je ochudili. 
Na listopadové schůzi občanů malá skupinka nespokojenců pozname-
nala průběh setkání svou arogancí a sobectvím. To poškodilo obraz naší 
komunity v očích přítomných zástupců samosprávy obce. Věru dějí se 
věci, které chuti do práce nepřidají a nutí členy Osadního výboru k 
zamyšlení nad smysluplností práce, kterou ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu vykonávají. Nezbývá než věřit, že s novým rokem 
dojde ke zklidnění v naší komunitě a očekávaný úspěch chystané dět-
ské maškarní merendy naznačí, že pokles zájmu o veřejnou činnost byl 
jen dočasný. Přejme si, abychom cílů, o které usilujeme, společnými 
silami dosáhli.                                                                                     -n-
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RADOST PŘI BETLÉMSKÉ HVĚZDĚ      
Nastal čas vánoční a tolik očekávaný Štědrý den. Dnem plného očeká-
vání a radosti s příchodu Ježíška v jesličkách. Každý jej prožívá jinak, 
někdo ve spěchu, jiný procházkou, nebo vánoční přípravou domova. 
My jsme se rozhodli s dětmi z naší farnosti připravit divadelní příběh 
„ Betlémská hvězda,“ který jste měli možnost zhlédnout na Štědrý den 
ve farním kostele svaté Anny v Polance. Příběh proložený biblickými 
texty, písněmi, koledami v doprovodu farní scholičky Cvrčci. Ač byl 
Štědrý den, přišlo hodně lidiček s dětmi. Příběh se dětem opravdu po-
vedl a myslím, že se dokázali vžít do oné doby i času. Odměnou byl 
velký potlesk a radost v očích všech přítomných. Všichni jsme se stali 
na chvíli poutníky do Betléma. Pro každého to bylo vnitřní zastavení  
a připomenutí  si hloubku tohoto krásného dne zrození života. Děti s ro-

diči, babičkami a dědečky si mohli prohlednout kostel, betlémy a také 
se zastavit u živých oveček před kostelem, které nám ochotně dovezl 
Jožka Hořínek ze Staré Bělé. 
Na závěr si mohli všichni odnést Betlémské světlo ke štědrovečerní-
mu stolu, které přivezli skauti z Betléma přes Vídeň a Brno až k nám  
a které uchovával po celou dobu na faře P. Zdeněk Pluhař.
Pro všechny bylo připravené malé občerstvení na cestu domů.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a pomohli  
a také těm kteří přišli.
Přejeme všem lidem dobré vůle pokoj, radost a Boží požehnání do 
celého roku 2016.

Za farní společenství dětí a rodin A+F

Máme za sebou listopad a prosinec loňského roku. V obou měsících 
proběhla řada akcí, které naše škola pořádala. V listopadu to byly pře-
devším koncerty pro PHV, kde si naši nejmladší žáci vybírali, na jaký 
hudební nástroj by chtěli hrát. Na těchto koncertech jim jejich starší 
spolužáci předvedli, jak to vypadá, když se na vybraný nástroj naučí 
hrát. 
Prosinec jsme zahájili vystoupením pěveckého sboru žáků ZUŠ pod 
vedením Mgr. Venduly Foltýnové na koncertě Petra Bende v DKMO 
v Ostravě. Koncert měl velký úspěch a pro žáky znamenal krásný zá-
žitek. Dále jsme uspořádali tradiční adventní koncerty žáků i učitelů. 
Koncert žáků byl v koncertním sále ZUŠ 16. prosince. Žáci, kteří na 
koncertě účinkovali, byli za pomoci svých pedagogů výborně připra-
veni a díky tomu měl koncert nádhernou atmosféru. Koncert učitelů 
se konal v pondělí 14. prosince v Husově sboru v Polance. Na tomto 
koncertě spoluúčinkovali žáci nižších ročníků HN, kteří vystoupili v 
pěveckém sboru pod vedením Mgr. Venduly Foltýnové. Na závěr pak 
zazněly vánoční písně v podání hostujícího pěveckého sboru Cantate 
Domino. 
V polovině prosince pak naši žáci vystupovali na akci vítání občánků v 
Polance, na kterém se pravidelně podílíme a zpestřujeme tuto událost 
hudebním vystoupením.

Zimní činnost v ZUŠ Heleny Salichové
Žáci výtvarného oboru si pro vás připravili výstavu novoročenek, kte-
rou si v současné době můžete prohlédnout v prostorách přízemí ZUŠ. 
Každá novoročenka je velmi osobitá a krásně zpracovaná.
V lednu jsme připravili výchovný koncert pro mateřskou školu Polanka 
a mateřskou školu Krásné Pole a pozvali jsme také žáky prvních tříd 
ZŠ H. Salichové. V úterý 12. ledna se v ZUŠ konal den otevřených 
dveří, kde si mohli zájemci prohlédnout prostory školy, nahlédnout do 
výuky a získat informace o studiu na naší škole. Tyto akce předcházely 
zápisům do prvních tříd, kde proběhlo také přijímání žáků do přípravné 
hudební výchovy a přípravné výtvarné výchovy naší ZUŠ.
V následujících dnech a měsících nás kromě žákovských večerů čekají 
také školní kola a v případě úspěchu okresní a krajská kola soutěží ZUŠ 
ve hře smyčcových souborů a dechových souborů. Všem soutěžícím 
žákům držíme palce a přejeme, ať se jim hraje co nejlépe.
Za sebe i všechny zaměstnance ZUŠ bych chtěl popřát žákům, jejich 
rodičům a všem občanům Polanky do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a pohody a věřím, že se budeme dále setkávat nejen na akcích naší 
školy.
       

Mgr. art. Petr Kotek
ředitel ZUŠ

Český zahrádkářský svaz v Polance n/O připravil pro spoluobčany ve 
dnech 21-22.11.2015 v nových prostorách Dělnického domu již tradič-
ní vánoční výstavu spojenou s řemeslným jarmarkem.
Milovníci adventu tak mohli prožít pravou vánoční atmosféru, zakou-
pit dárečky pro své blízké na řemeslném jarmarku, či posedět s přáteli  
u kávy a koláčů.
Potěšilo nás, že se tato výstava setkala s velice kladným ohlasem. I do 
budoucna se budeme snažit vám tímto zpříjemnit předvánoční čas.
Poděkování patří všem spoluobčanům za účast a v novém roce 2016 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Vaši zahrádkáři

Ohlédnutí za výstavou
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Základní škola Heleny Salichové
skupina PARADOX. Musím poděkovat všem, kteří se na této skvě-
lé společenské školní akci podíleli ať již během přípravy programu, 
nebo zajištění bezpečnosti. Musím také poděkovat sponzorům za je-
jich materiální podporu. Plesu se zúčastnili i zástupci partnerských škol  
z Košic a ze Znojma-Přímětic.
Aktuální informace.
Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd.   
K zápisu se dostavilo 61 dětí.
Jednodenní pololetní prázdniny žáků připadnou na 29.ledna 2016.

RNDr. Josef Teper
 ředitel školy

V pátek 18.prosince2015 se uskutečnilo  setkání současných i bývalých 
zaměstnanců ve dvoraně školy u vánočního stromu. Žáci si připravili 
kulturní vystoupení v duchu lidových tradic. Uměleckou vedoucí byla 
Mgr. Pavla Hranická. Součástí programu bylo i autorské čtení knihy 
PAZDERNA od  polanského spisovatele Štěpána Newirtha. Na závěr 
programu proběhla autogramiáda.Ve školní jídelně jsme potom připra-
vili malé pohoštění a jubilantům roku 2015 jsme předali malé dárky.
4. leden 2016 dnem nástupu do školy. Zajímavostí je, že žáci na Slo-
vensku nastupovali až 11. ledna 2016, což nám potvrdili kolegové i žáci 
z partnerské ZŠ Starozagorská 8. V pátek 15.ledna škola uspořádala 
ve svém areálu již 11. školní ples. K tanci a poslechu hrála hudební 

V tomto školním roce se naše základní škola zapojila do Výzvy 56,  
projektu vyhlášeného MŠMT pro podporu výuky cizích jazyků a v ci-
zích jazycích. Cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků i učite-
lů a prohloubení jejich znalostí o evropských zemích. Náklady ve výši 
201 949,- Kč byly pokryty ze strukturálních fondů a státního rozpočtu.
V rámci projektu „Jazyky pro školu“ byl realizován zahraniční jazy-
kový kurz pro učitele na podporu výuky cizích jazyků (vycestoval  
1 pedagog na kurz AJ na Maltu) a zahraniční jazykově – vzdělávací 
pobyt pro žáky.
Kurz pro žáky se uskutečnil na konci listopadu 2015 ve Velké Británii. 
Cestovalo deset žáků 9. ročníku a 2 učitelé. Prostřednictvím vybrané 
agentury Student Agency k.s. se uskutečnil sedmidenní autobusový zá-
jezd do Ilfracombe, přímořského městečka v jihozápadní Anglii.
Ze všech adeptů jsme vybrali žáky s nejlepšími dorozumívacími doved-
nostmi. Ubytováni byli v hostitelských rodinách. Dopoledne se konaly 
výlety po Severním Devonu, např. do Exmoorského národního parku. 

Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii
V odpoledních hodinách je čekala výuka angličtiny pod vedením zku-
šených rodilých mluvčí, a to ve skupinách podle úrovně znalosti jazy-
ka. Původně plánovaný výlet do Londýna se vzhledem k aktuálnímu 
dění v Evropě změnil na celodenní prohlídku slavného univerzitního 
města Oxfordu.
Studenti získali nové zkušenosti, byli nuceni komunikovat anglicky, 
poznali nová místa a nové lidi. Měli možnost poodhalit odlišný životní 
styl, o němž se učí v hodinách angličtiny. Cestovali trajektem, zažili 
přesun do jiného časového pásma, poznali typický anglický dům, zvy-
kali si na provoz na levé straně silnice, zúčastnili se slavnostního roz-
svěcení vánočního stromu atd.  
I přes dlouhou a únavnou cestu a rozmary britského počasí proběhl 
celý pobyt bez komplikací. Náš dík patří spolehlivým řidičům i profe-
sionální průvodkyni. Pokud se naskytne příležitost, budeme v realizaci 
takovýchto projektů pokračovat.

Mgr. Petra Wojaczková
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Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity 
Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 25. výročí vzniku této neziskové organizace ve čtvrtek 18. 
února v době 9-17 h a v pátek 19. února 2016 v době 9-15 h.
Web: http://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-2016/

Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru 
života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený 
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 certifikát 
o jeho absolvování. 
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná v pátek 12. 2. 2016 od 16 h. 
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Cam-
frlová, DiS. ,Tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hospicove.centrum@charita.cz, Web: www.ostrava.charita.cz
Web: http://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro-hospicove-dobrovolniky-12-2-2016/

Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního 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 nemocnému 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 získávání příspěvku na péči nebo využívání kom-
penzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. 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/
pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. 2. 2016 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výš-
kovice. 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!
web: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-18-2-2016/

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava

Milí spoluobčané, v tomto článku Vám nechci dávat rady, nebo kritizo-
vat některé nešvary. Spíše bych se s Vámi rád podělil o pár poznatků, 
které se tykají našich čtyřnohých miláčků.
Polanka nad Odrou je sice městskou částí, ale svým charakterem je stá-
le vesnicí. Na louce potkáváme pasoucí se koně, na mezi vidíme hrabat 
hejno slepic a přes plot nám do zahrady skáče kočka ze sousedství.  
To vše k vesnici patří, stejně jako hlídací pes, který střeží náš dům.
Mnozí z nás se chovají tak, aby bylo vše v pořádku. Ale najdou se  
i takoví, kteří přidělávají starosti ostatním sousedům.
Jako milovník psů jsem chovatel velkého psího plemene. Často chodím 
se svojí fenou na procházky po Polance.
Jakmile opouštíme se svojí fenkou naši zahradu, uvědomuji si, že se 
dostáváme do prostředí, které je pro ni sice známé, ale není to její  
rajón. 
Nemohu, jako psovod, zabránit všem nepředvídatelným událostem, 
které mohou, v průběhu  naší procházky, nastat. Například zábavná py-
rotechnika, prudce brzdící nebo troubící vozidlo, sportovec na kolečko-
vých bruslích a podobně. Pes při leknutí opouští psovoda i na několik 
metrů a může dojít k neštěstí, jako je kolize s chodcem, nebo zavinění 
dopravní nehody. 
Já volím jednoduché a účinné řešení. Mám svého psího miláčka vždy 
na vodítku. Vím, že mi tuto povinnost ukládá i Obecně závazná vy-
hláška města Ostravy, ale i bez ní bych to nedělal jinak. Vyhnu se tím 
mnoha komplikacím, jako je vysvětlování na policii nebo úřadech, ná-
hrady vzniklých škod a narušení sousedských vztahů. S náhubkem je 
to podobné. Tuto povinnost, opatřit psa náhubkem, žádná právní norma 
přesně nespecifikuje. Ukládá, užít náhubek u psa dle uvážení psovoda. 
To znamená, že na neproblémovém místě mohu vést psa bez náhubku 
a v případě, kde se může předpokládat střet psa s člověkem nebo zvíře-

Pár myšlenek pro pejskaře
tem mu náhubek nasadím. To nahrává těm slušným chovatelům a těch 
je nás, doufám, většina.
Já vycházím z toho, že pokud moje fena může v někom vzbudit při 
procházkách obavu, vždy jí náhubek, který nosím při sobě, nasadím. 
Vždyť nikdo nezná mého psa, tak proč by z něho měl mít strach.  
Já vím, že reaguje na povel, ale to maminka s kočárkem, nebo děti 
jdoucí ze školy vědět nemohou. Proto dostane fena náhubek. Je na to 
zvyklá a já i ostatní, můžeme být v klidu.
Může se stát, že pes uteče ze špatně zajištěného pozemku. V tuto chvíli 
bych už neměl strach o psa, ale o vše ostatní, co může způsobit. To 
nejhorší však je, když třeba jen ve hře nebo horlivém zájmu, napadne 
pes dospělého člověka, nebo ještě hůře dítě. Následky si asi dovedeme 
představit všichni. Trošku více osobní zodpovědnosti za to stojí, aby-
chom se takovým to nepříjemnostem vyhnuli.
Rozepisovat se v tomto článku 
o úklidu exkrementů, je myslím 
zbytečné. Snad jsme už dosta-
tečně vychováni, abychom vě-
děli, že nebudeme dělat jiným 
to, co sami nesnášíme. Igelitový 
sáček v mé kapse je základní 
výbavou při našich psích pro-
cházkách.
Závěrem bych Vám rád popřál 
mnoho  klidných a spokojených 
procházek po naší obci a ať sou-
žití pejskařů a ostatních občanů 
nezaznamená žádné šrámy. 

Jiří Korčák
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Z POLANSKÉHO SPORTU
Házenkářské Jaro 2016

Vážení sportovní přátelé, 
dovolte, abych Vám nejprve popřál hodně zdraví, spokojenosti a spor-
tovních zážitků v roce 2016.  Chtěl bych Vás informovat o sportovních 
akcích a společenských aktivitách našeho SK Házená Polanka nad Od-
rou, z.s., které proběhnou v první části roku 2016. 
Sportovní příprava všech našich družstev začala ihned od začátku ledna 
ve sportovní hale. Započalo tedy každoroční shazování vánočních kil 
a nabírání fyzické kondice na jarní část sezóny. Mužská a dorostenec-
ké kategorie absolvovaly již po několikáté třídenní kondiční pobyt na 
Ostravici v rekreačním zařízení Odra. V rámci vytrvalostní přípravy si 
hráči mimo jiné vyzkoušeli výběhy na okolní kopce, a to na Lysou horu 
a Smrk. Takže ostrý start do sezony.
Žákovská družstva se připravují na soutěžní činnost ve sportovní hale 
ve třech tréninkových jednotkách týdně a první mistrovská utkání ode-
hrají začátkem dubna.
V letošní herní přípravě na mistrovská utkání se všechny celky zúčastní 

několika přípravných turnajů, o kterých budete informováni na interne-
tových stránkách našeho klubu. 
Jarní část sezóny odstartují muži a dorostenci již v neděli 21. 2. 2016,  
a to v domácím prostředí. Všechny tři kategorie se utkají s našimi rivaly 
posledních let, což jsou družstva z Velké Bystřice. 
Ve sportovním plánu našeho klubu je rovněž účast na mezinárodním 
turnaji Prague CUP, na který v termínu 24. - 28. 3. 2016 vyjedou všech-
na naše mládežnická družstva.
Závěrem bych chtěl pozvat naše příznivce i širokou veřejnost na tradič-
ní házen-kářský ples, kterým je „Pochování basy“. Letos se bude konat 
v pátek 26. 2. 2016 od 19:00 hod. a samozřejmě opět v sále Dělnického 
domu v Polance nad Odrou.
Veškeré aktuality ohledně plesu a novinek v klubu naleznete na našich 
webových stránkách www.hazena-polanka.cz.

Za oddíl házené Radek Mohyla

Rozpis domácích utkání 
Datum Den Čas Kategorie

31.1.2016 Neděle 8:00 - 18:00

21.2.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka Sokol Juliánov
21.2.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Velká Bystřice
21.2.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka Velká Bystřice

26.2.2016 Pátek

6.3.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka Rožnov p.R.
6.3.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Rožnov p.R.
6.3.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka Rožnov p.R.

20.3.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka Napajedla
20.3.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Sokolnice
20.3.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka Frýdek Místek "B"

3.4.2016 Neděle 9:00 Starší žáci Polanka Karviná "B"

17.4.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka Litovel
17.4.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Litovel
17.4.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka Litovel "B"

24.4.2016 Neděle 9:00 Mladší žáci Polanka Paskov
24.4.2016 Neděle 10:20 Starší žáci Polanka Kopřivnice "B"

30.4.2016 Sobota

1.5.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka TJ Bystřice p.H.
1.5.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Velké Meziříčí
1.5.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka MHK Karviná

8.5.2016 Neděle 12:45 Mladší dorost Polanka Ivančice
8.5.2016 Neděle 14:30 Starší dorost Polanka Ivančice
8.5.2016 Neděle 16:30 Muži Polanka Krmelín

22.5.2016 Neděle 9:00 Mladší žáci Polanka Opava
22.5.2016 Neděle 10:20 Starší žáci Polanka Frýdek Místek "B"
22.5.2015 Neděle 12:00

5.6.2016 Neděle 9:00 Mladší žáci Polanka Ostrava "B"
5.6.2016 Neděle 10:20 Starší žáci Polanka Třinec

9. - 12.6.2016

Pochování basy Dělnický dům

Polanka cup

Turnaj generací - Dělnický dům

Přípravný turnaj Dorost

Turnaj mini
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STAROSTOVA PÁLKA 2015
Starostova pálka se v Polance konala již po třinácté a tento turnaj už ne-
odmyslitelně patří do kalendáře sportovních akcí v naší obci. Je určen 
pro všechny, kteří si chtějí zahrát stolní tenis bez ohledu na výkonnost, 
ale především pro mladé adepty stolního tenisu. Letos poprvé se však 
odehrála i kategorie dospělých.  
Mezi hosty turnaje byl také Petr Korbel, několikanásobný mistr repub-
liky, účastník mistrovství světa a pěti olympiád. Bylo to setkání slav-
ného jména českého stolního tenisu se jmény mladých hráčů, kteří si 
své místo v tomto sportu musí teprve vydobýt.  Setkání se uskutečnilo 
ve velkém sále Dělnického domu v Polance nad Odrou, kde bylo při-
praveno sedm stolů na stolní tenis a množství cen pro všechny účast-
níky. Mezi diváky a rodiči, kteří hráče doprovázeli, byla také Martina 
Smištíková, bývala reprezentantka, která se už dnes představuje jako 
Korbelová nebo Zbyněk Bajger, trenér extraligového týmu TJ Ostrava 
KST.  Pořadatelem turnaje byl TJ Sokol Polanka nad Odrou ve spolu-
práci s Městským svazem stolního tenisu Ostrava. Vzhledem k počtu 
účastníků, kterých bylo více než padesát z Ostravska a okolí, se turnaj 
uskutečnil v několika kategoriích. Představíme jejich vítěze.

nejmladší žáci
chlapci 
1. Jaroslav Bača (TJ Odry)
2. Tomáš Kment  (TJ Nový Jičín) 
3. Jonáš Rak (TJ Ostrava KST)

dívky
1. Kateřina Lachká (TJ Fulnek)
2. Magdaléna Ščibraniová (TJ Nový Jičín)
3. Tereza Dubnová  (SK Vřesina LT)
4. Veronika Jarošová (TJ Sokol Polanka)

mladší žáctvo
1. Kristýna Bajgerová (TJ Ostrava KST)
2. Filip Tichavský (TJ Frenštát pod Radhoštěm)
3. Jonáš Rak (TJ Ostrava KST)

starší žáci/dorostenci
1. Vojtěch Molin (TJ Stará Bělá)
2. Tomáš Milkov (TJ Ostrava KST)
3. Lukáš Hrubý (TTC Vratimov)

dospělí
1. Ladislav Holášek  (TJ Sokol Polanka)
2. Petr Folvarčný (TJ Sokol Polanka)
3. Libor Siuda (TJ Sokol Polanka)

Zástupci Polanky se na turnaji určitě neztratili, byť konkurence byla 
opravdu veliká. Nejlépe se umístila Veronika Jarošová v nejmladší  
kategorii dívek. Vojta Molin, vítěz dorostenecké kategorie je odcho-
vanec polanského oddílu. Letos poprvé byla vytvořena kategorie  
dospělých. Této části turnaje se mohli účastnit hráči všech věkových  
a výkonnostních kategorií. Největší zastoupení tady měl oddíl stolního 
tenisu TJ Sokol Polanka, jeho kmenoví hráči na příštím ročníku určitě 
velmi rádi přivítají mezi sebe všechny nadšence pro stolní tenis. 
Více o atmosféře turnaje se dozvíte také na TV Polanka. Internetovou 
televizi najdete na stránkách www.polanka.cz 

Jiří Šlachta 
ředitel turnaje

Nejlepší český stolní tenista Petr Korbel se účastnil Starostovy pálky, 
turnaje mládeže ve stolním tenisu.
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Internet nabízí tři hlavní adresy: http://
poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-po-
odri/ – zde jsou shromážděny souhrnné 
informace, Facebook – https://cs-cz.
facebook.com/ChranenaKrajinnaOb-
lastPoodri – nabízí aktuality. A pak je 
tu časopis POODŘÍ – www.casopispo-
odri.cz –, který se věnuje vlastivědným 
tématům.
Tolik na úvod pro tentokrát, a protože 
jsme stále ještě na začátku roku, dovolte, abychom Vám popřáli jeho 
příjemné prožití.

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa 
CHKO Poodří

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Čas kvapí a od zřízení CHKO Poodří uběhne v květnu již dvacet pět 
let. Rádi bychom Vám proto prostřednictvím zpravodaje nabídli pár 
informací o území, které máte „za humny“. Krajina v Poodří je součástí 
Vašeho domova a věříme, že byste uvítali možnost dozvědět se o ní 
trochu více. 
Čím začít? Snad nejvhodnější by bylo znakem CHKO Poodří, který 
území ve zkratce charakterizuje. Možná si ještě vzpomenete na žlutý 
květ stulíku, ten byl ve znaku dříve. V současném znaku CHKO Poodří 
se nachází dravec – moták pochop, typický obyvatel rákosin. Moták 
krouží nad loukami, kterými protéká meandrující Odra. Skutečná kraji-
na Poodří je samozřejmě mnohem různorodější – do znaku se nedostaly 
rybniční soustavy, lužní lesy, mokřady a zástavba obcí na okrajích říční 
nivy.
Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na kole. Před vycházkou je jistě 
vhodné si udělat domácí přípravu. Kde pro ni najdeme informace?
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KOSMETIKA ALENA PROGRAM KINA NA ÚNOR 2015
Úterý 02.02.  
Gangster Ka   
nevhodný do 12. let
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou 
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde 
jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády 
právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka 
okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vě-
dom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí 
je fyzická eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky 
kontaktům na politické scéně chystá Kraviec tri-
umfální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti 
kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v re-
publice. Když to vyjde, bude to „obchod“ století. 
Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec 
Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodář-
skou kriminálkou. Nemožné se stává skutečností. 
Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu 
jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... Protřelý 
Kraviec se díky šikovným právnickým kličkám do-
stává velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a 
chladně kalkulující mysl nenávratně mizí. Rozjíždí 
nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko překračuje 
pomyslnou hranici od finančního zločince k ne-
lítostnému řezníkovi... Gangster Ka zkoumá me-
chanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo 
do šesti miliardového tunelu a snaží se objektiv-
ně ukázat zrod skutečného gangstera.
Začátek v 17 a 19 hodin    
(délka 100 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 09.02.  
Pírkovo dobrodružství  
mládeži přístupno
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou 
peří ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije 
sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak 
moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích 
kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedineč-
ná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává 
se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné 
africké zimoviště. Tedy možná. Pírko ještě nikdy 
nikam neletěl a tak nepozná, jestli ho zobák táh-
ne na sever, nebo na jih. Ale někdy, když hledáte 
přátelství a lásku, je důležitější cesta než její cíl. 
Tak roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový 
let plný humoru a nadhledu z ptačí perspektivy. 
Začátek v 17 hodin                            
délka 90 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 16.02.  
Everest    
nevhodný do 12. let
Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje 
jednu z nejtragičtějších expedic, při které ma-
jestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé 
varování. Píše se polovina devadesátých let a Hi-
maláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. 
Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horo-
lezci, ale táhnou se tam celá procesí dobrodru-
hů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason 
Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto 
nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší 
bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za 
sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, 
splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v 
cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá 
změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám 
horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadněj-
ší. „Dokážeme přežít?“ 
Začátek v 19 hodin                              
(délka 121 min., vstupné 80,- Kč) 

Neděle 21.02.  
Nedělníček - pro nejmenší diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 23.02.  
Laputa    
nevhodný do 15. let
Johanka (Tereza Voříšková) je majitelkou kavárny 
s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný léta-
jící ostrov z knihy Gulliverovy cesty - je jejím os-
trovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? 
Johanka zkoumá, co si počít v bezbřehém prosto-
ru dospělého života, na jehož začátku se ocitla. 
Rodina jí příliš nepomáhá, kavárenští hosté při-
cházejí každý s nějakou svou potřebou a nějakým 
svým sobectvím - jejich postavy mají být obrazem 
generace. Začátek v 19 hodin                            
(délka 93 min., vstupné 80,- Kč )

Promítaní filmů kina RETROSTAR je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou.
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KOMINICTVÍ 
RADOVAN

Nabízím Vám:

- Pravidelnou kontrolu spalinových cest

- Čištění komínů a kouřovodů

- Vložkování komínů

- Opravy komínů a veškeré další kominické práce

Radovan Polakovič 

Tel: 605 379 799
E-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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KOCOUREK JOSEF
Vám nabízí

● čištění koberců a sedacích souprav
● půjčování stroje Karcher

● půjčování parního vysavače
● mytí oken
Kontakt: 

606 363 300, 731 490 561
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redakce

  GARÁŽOVÁ VRATA 
          www.vrata-ostrava.cz 

 

Stavíme ploty na klíč 
 Pletivové ploty 
 Svařované sítě 
 Betonové ploty 
 Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 

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

Koupím stavební pozemek 
v Polance nad Odrou cca. 1000 m2. 

Tel.: 604 446 413


