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Skončilo období prázdnin a dovolených, měsíc září se už nesl 
především ve znamení nového školního roku.
 Jsem nesmírně rád, že v Polance nad Odrou proběhlo zahájení 
školního roku ve stanoveném termínu a se vší parádou tak, jak 
je to v naší škole zvykem. Proč o tom píšu? Protože o prázdni-
nách proběhla další rozsáhlá rekonstrukce školní budovy a děti 
tak mohly nastoupit do nového krásného a především bezpečné-
ho prostředí. Na rozdíl od některých jiných se nám vše podařilo 
stihnout v předem stanoveném termínu. Podrobněji se o letním 
dění ve škole můžete dočíst v našem zpravodaji v článku ředitele 
školy. 
Často slýchávám názory občanů, co že se to zase ve škole dělá? 
Vždyť už musí byt zlatá! Je skutečně pravdou, že množství pro-
středků vynaložených za poslední roky do našich školských za-
řízení není malé, ale na druhou stranu si musíme uvědomit stáří  
a vybavení těchto budov v návaznosti na požadavky a normy 
dnešní doby. 
Je to prostě realita a my se s ní snažíme postupně vypořádat  
a vytvořit tak odpovídající prostředí pro všechny uživatele naší 
školy a školky. 
Postupně nás proto ještě čeká rekonstrukce elektrorozvodů  
v budově „B“ základní školy, výměna výtahu ve školní jídel-
ně, rekonstrukce kotelny a samozřejmě i postupné obměňování  
vybavení školy. Ve stejném duchu se bude postupovat i v budovách  
mateřské školky.
V měsíci srpnu byla zprovozněna nová cyklostezka a chodník 
okolo ulice na Lukách, která propojuje náš obvod od Oderského 
mostu se Starou Bělou a Proskovicemi. Chodci, cyklisti a bruslaři 
se tak už mohou bezpečně pohybovat mimo samotnou komunika-
ci na Lukách, která je silně zatížena dopravou. Během podzimu 
pak budou díky získaným dotačním transferům ze statutárního 

města Ostravy, Státního fondu životního prostředí a Moravsko-
slezského kraje postupně zahájeny a dokončeny další investiční 
akce -  veřejné osvětlení na Janové (ul. Ostravská, K lípě, Režná, 
Osvobození, Jiřího Krále), oprava obecní kaple, oprava osvětlení 
ve sportovní hale, bezdrátový rozhlas na celém území Polanky, 
vysprávky komunikací, kamerový systém na železničním přejez-
du, most přes Polančici.
Závěrem mi dovolte krátkou poznámku na téma polanského sil-
ničního provozu. V souvislosti se zahájením školního roku vždy 
vystupuje do popředí především otázka bezpečnosti dětí a vůbec 
všech chodců na komunikacích a množí se rozhodné a radikální 
návrhy, jak změnit chování řidičů na silnicích. Při hledání od-
povídajícího řešení si často s překvapením uvědomíme kdo, jak  
a proč nerespektuje a nedodržuje pravidla silničního provozu. 
Bohužel odpověď většinou směřuje do vlastních řad! Ti samí, co 
na jedné straně volají po různých stavebních úpravách a zabezpe-
čeních, pak přivážejí své dítě do školy a nedávají přednost zpra-
va, jedou 50 km i více v zóně 30 km, a to nemluvím o samotném 
parkování. Někteří řidiči (řidičky nevyjímaje) jsou schopni vjet 
až na chodník před školní družinu, i když je okolo 30 volných 
parkovacích míst. 
Takže i když se touto problematikou obecní samospráva zabývá  
a bude se jí i nadále věnovat, bez změny osobního přístupu nebu-
de stav nikdy ideální, a každé další opatření bude spíše  znepří-
jemňovat provoz těm ukázněným, než dostatečně účinkovat proti 
těm bezohledným. 
Věřím, že se raději nad svým mnohdy zbytečným spěchem, nad-
měrnou pohodlností zamyslíme a nebudeme v silničním provozu 
ohrožovat sousedy, děti, kamarády a ostatní spoluobčany. 

starosta 

POHLEDEM STAROSTY
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Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 
zpracování digitálního povodňového plánu ve vztahu k realizaci 
projektu s názvem „Protipovodňová opatření městského obvodu 
Polanka nad Odrou“, se společností ENVIPARTNER, s.r.o., za 
cenu nejvýše přípustnou 74.000 Kč bez DPH.
• Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1., ke smlouvě o dílo  
č. S – 31/2016/Mih ve věci realizace veřejné zakázky s názvem 
„Chodník na ul. 1 května a autobusová zastávka Skotnice“, se 
společností STRABAG a.s., kdy předmětem dodatku je změna 
předmětu smlouvy z důvodu vzniklých víceprací a méněprací 
během realizace stavby
• Rozhodla - o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
na realizaci veřejné zakázky s názvem Protipovodňová opatření 
městského obvodu Polanka nad Odrou se společností BÁRTEK 
ROZHLASY, s.r.o.,  za cenu nejvýše přípustnou 2.960.700 Kč 
bez DPH.
• Rozhodla požádat radu města Ostravy o podání žádosti o změ-
nu vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty posta-
venými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj v letech 1997 
- 2000 a o výmaz zástavního práva k  bytovému domu č. p. 545 
a k bytovému domu č. p. 476, v k. ú. Polanka nad Odrou. 
• Rozhodla o uzavření Dodatku č. 1., ke smlouvě o dílo ve věci 
realizace veřejné zakázky  s názvem „Oprava silnoproudých  
a slaboproudých rozvodů, ZŠ H. Salichové“ se společností 
Alarm K+K elektronika s.r.o.,,  kdy předmětem dodatku je změ-

na předmětu smlouvy, ceny díla a dílčího termínu předání z dů-
vodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby.
- Rozhodla o uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky s ná-
zvem „Sportovní hala Polanka nad Odrou – výměna umělého 
osvětlení“  se společností Alarm K+K elektronika s.r.o. za cenu 
1.174.170 Kč bez DPH. 
• Rozhodla a na základě hodnotícího kritéria (nejnižší nabídko-
vá cena)  vybrala  dodavatele zakázky - „Stavební úpravy obecní 
kaple“,  a to  společnost V. D. Stav – Ostrava s.r.o.  za cenu  
nejvýše přípustnou  967.614 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo městského obvodu
• Schválilo Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, 
městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2017 a schválilo 
Zásady pro sestavování rozpočtového výhledu SMO, městského 
obvodu Polanka nad Odrou na období let 2018 – 2020.
• Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad  
Odrou“ v rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu a zároveň schválilo předfinancování výše uvedeného  
projektu z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou ve 
výši 1015 tis. Kč, přičemž v této částce je zahrnuto spolufinan-
cování v celkové výši 201 tis. Kč.

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

-ZS- 

Z jednání   Rady a Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou 
za období od  18.7.2016  do 15.9.2016

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v říjnu 2016
V pátek 7. října od 14,00  do 22,00 hod. a v sobotu 8. října od 8,00 
do 14,00 hod. proběhnou volby do zastupitelstev krajů. 
V Polance nad Odrou můžeme volit ve čtyřech volebních okrscích, kte-
ré budou umístěny v budově místního kina, v areálu Dělnického domu, 
v budově místního úřadu a ve Společenském domě na Janové. Informa-
ci, kde budete volit, najdete i na obálce, ve které Vám budou doručeny 
hlasovací lístky.
Voliči budou informováni i vyhláškou, ve které jsou uvedeny všechny 
potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb. Vyhláška bude zveřejně-
na nejpozději 15 dnů přede dnem voleb na úřední desce a na místech  
v Polance nad Odrou obvyklých.

Občané, kterým vážné, zejména zdravotní problémy neumožní dostavit 
se do volební místnosti, mohou v den voleb požádat příslušnou okrsko-
vou volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem  
voleb – tj. 4.10.2016.
Organizační zabezpečení těchto podzimních voleb zabezpečuje místní 
úřad. 
V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů se můžete obracet  
na tel. č. 599 425 101.                                                                     

-ZS-

Přistavení kontejnerů na objemný odpad podzim 2016
Ve dnech 10. - 12. října 2016  budou na území MĚOb Polanka nad Od-
rou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Do kontejnerů 
bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, 
ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek, starý papír apod. Současně 
žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby.
Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebez-
pečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské 
činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti, 
je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se 
nachází na konci ul. K Vydralinám. 

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích.
1. ul. 1. května - plocha u zastávky „Dolní Polanka“                        
2. ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                     
3. ul. Hraničky - parkoviště u Dělnického domu                            
4. ul. Malostranská - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad      
5. ul. Janovská - parkoviště u podjezdu                                        
6. ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly
7. ul. Nábřežní - křižovatka s ul. 1. května                                  
8. ul. U Chatek - plocha bývalé prodejny SD Budoucnost           
9. ul. K Lípě -  křižovatka s ul. Jiřího Krále            
10. ul. Příměstská - asfaltová plocha u podjezdu dálnice 

(RM)
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Informace MP
Konalo se XIX. mezinárodní setkání jízdních policií
Dnes se v Ostravě konalo v pořadí již devatenácté Mezinárodní setkání 
jízdních policií, které skončilo velkým úspěchem domácích strážníků. 
Zástupci jízdních policií z České republiky i ze zahraničí se setkali, 
aby spolu se svými čtyřnohými svěřenci předvedli dovednosti a umění 
obstát v náročných situacích, kterým při výkonu služby čelí a vyměnili 
si navzájem cenné zkušenosti.
Letošní ročník se opět konal pod záštitou primátora statutárního měs-
ta Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, za účasti Městské policie hl. 
města Prahy, Policie ČR Zlín a Policie ČR Brno, ze zahraničí dorazili 
jízdní policisté z Polska a Slovenska. Účastnili se samozřejmě také do-
mácí strážníci ostravské městské policie. A ti celé závody takřka ovládli  
a zopakovali tak úspěchy z předchozích ročníků. 
Na závody se přišlo podívat na 3 500 návštěvníků a ti jistě nelitovali. 
Čekala je zajímavá podívaná a poutavý doprovodný program. Také pro 
dětské návštěvníky byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. Zájemci 
si mohli vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na laserové střelnici nebo 
zhlédnout výstroj a výzbroj strážníků. K vidění byla ukázka čtyřspře-
ží starokladrubských koní z Národního hřebčína Kladruby nad Labem 
nebo voltižní exhibice. Nechyběl ani tradiční pushball.
Soutěžilo se ve třech disciplínách – cross parkuru, zrcadlovém skákání 
a hlavní disciplíně, tzv. policejním parkuru. A také letos se na základě 
dosažených výsledků ve všech třech disciplínách vyhlašoval Přeborník 
městských policií České republiky v jízdě na koni. Pro rok 2016 se jím 
stal Novák Tomáš na koni Solo Pandora, Městská policie Ostrava.

Výsledky soutěžních disciplín:
Cross parkur - O pohár ředitele Městské policie Ostrava 
1. místo - NOVÁK Tomáš na koni Solo Pandora, MP Ostrava
2. místo - VITÁSKOVÁ Ivana na koni Favory Baronela, MP Ostrava
3. místo - Ing. HORNÍK Martin na koni Generalissimus Estetica, 
MP hlavního města Prahy
4. místo -Bc. NOVÁ Ladislava na koni Sacramoso Faga, MP hlavního 
města Prahy 
5. místo - KOVAŘÍKOVÁ Eva na koni Vizír, Policie ČR Brno

Zrcadlové skákání 
O pohár primátora statutárního města Ostravy 
1. místo - NOVÁK Tomáš na koni Solo Pandora, MP Ostrava
2. místo - Ing. HORNÍK Martin na koni Generalissimus Estetica, 
MP hlavního města Prahy
3. místo - ORSAG Daniel na koni Solo Romy, MP Ostrava
4. místo - ORSAG Daniel na koni Solo Faga, MP Ostrava

Speciální policejní parkur 
O pohár hejtmana Moravskoslezského kraje 
1. místo - ORSAG Daniel na koni Solo Romy, MP Ostrava
2. místo - ZEDNÍČEK Libor na koni Solo Macarena, MP Ostrava
3. místo - VITÁSKOVÁ Ivana na koni Favory Baronela, MP Ostrava
4. místo - ORSAG Daniel na koni Solo Faga, MP Ostrava
5. místo - PORCEK Michal na koni Pikador, Policie Chorzow-Polsko
6. místo - ŠUPÍK Rudolf na koni Romke Enante, MP Ostrava

Fenomén kolumbárií a výzva pozůstalým a návštěvníkům 
kolumbária Husova sboru v Polance

Kolumbária jsou často součástí Husových sborů, kostelů Církve čes-
koslovenské husitské. Je to dáno vícero faktory. Počátkem dvacátých 
let minulého století byly některé hřbitovy příslušné podle vyznání lidí, 
teprve postupně byly prohlašovány za bezkonfesionální – určené všem, 
ať toho či onoho vyznání a samozřejmě také nevěřícím. Navíc nově 
vzniklá církev se nebránila tehdy znovuobjevenému způsobu pohřbí-
vání žehem. Lid Kristův, scházející se v chrámu Páně k bohoslužbám  
a dalším obřadům, měl na blízku ostatky svých zesnulých souvěrců, šlo 
a jde stále o důstojné místo, které přesahuje naši časnost. Návštěvníci 
nechodí jen za zesnulými, ale oslovují také živého Boha, Pána života  
i smrti. Kult mrtvých, pouhé chození za zemřelými, jsou zde konfronto-
vány s modlitbou, duchovním prožitkem a živou vírou.
     I toto je službou církve, kterou přirozeně poskytujeme zájemcům, 
především členům, ale nejen těm. Někdy však narážíme na netečnost 
pozůstalých, jsou zde i případy, kdy za zesnulými již nechodí nikdo. 
Žádáme tímto proto všechny příbuzné, mající ostatky svých drahých 

zesnulých uloženy v Husově sboru, aby navštívili kancelář sboru a na-
hlásili potřebné údaje. Uvítáme též informace o pozůstalých k urnám, 
k nimž se v současnosti nikdo nehlásí. Je tak možno učinit před ne-
dělními bohoslužbami (poč. 8:45), popř. ve čtvrtek od 15-16 hodin.  
Upozorňujeme také na to, že nebude-li se nikdo k urně hlásit ani po 
výzvě, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány ke 
vsypu nebo uložení do společného hrobu. 
     Děkujeme za spolupráci při evidenci uložených uren a kontaktních 
osob se vztahem k nim. Naplňujeme tím nejen zákonný předpis, ale 
svým zájmem projevujeme zesnulým úctu a lásku, které jim jistě nále-
ží. Připomínáme také, že v neděli 30. října se bude konat bohoslužba 
právě se vzpomínkou na zesnulé, na dušičkový čas připravujeme i spo-
lečné modlitební setkání s římskokatolickými věřícími a všemi zájemci 
přímo na místním hřbitově.  
                                         Hezké podzimní období přeje
                                                                                 Tomáš Chytil, farář
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Základní škola Heleny Salichové
Prázdniny rychle uběhly a začal nový školní rok. Výuku jsme zahá-
jili 1. září v nově vymalované a opravené škole. Během léta došlo  
k realizaci II.etapy rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých sítí. 
Po 64 letech již elektrické rozvody nevyhovovaly potřebám školního 
provozu ani současným normám. Proto byla celá síť nově vybudována  
a spolu s tím i rozvod datových sítí včetně školního rozhlasu, nou-
zového osvětlení a podsvícení vitrín v přízemí. Pro každé křídlo  
a podlaží byly vybudovány elektrické rozvaděče. Moderní školní roz-
hlasová ústředna umožňuje sdělovat zprávy do tří větví, včetně budovy 
B. Současně proběhla i revize a servis zabezpečovacího a kamerového 
systému včetně ozvučení pro školní shromáždění. V galerií byla posta-
vena příčka, čímž jsme získali prostor, který není rušen hlukem a může 
sloužit i jako dobře vybavená učebna s IT. V současné době je využí-
vána jako relaxační zóna pro žáky, kde mohou odpočívat, hrát šachy, 
promítat filmy a poslouchat hudbu. Podlahu kryje zátěžový koberec  
a nová podlahová krytina je položena i na stupíncích pro pěvecký sbor  
a případné koncerty. Celý prostor nyní působí velmi příjemným do-
jmem. Prázdniny byly prostě jako obvykle i letos hektické, ale dobré 
dílo se podařilo. Velké díky patří zřizovateli nejen za zajištění finanč-
ních prostředků na tak rozsáhlou rekonstrukci, ale osobně i starostovi 
Pavlu Bochniovi a Romanu Mihulovi za důslednou kontrolu postupů 
prací a dodržování dohodnutých termínů. Stejně tak si uznání zaslouží 
všichni zaměstnanci, kteří od 25. srpna prováděli úklidové práce, aby-
chom školní rok zahájili v čisté „NOVÉ ŠKOLE“. 
Pro další období připravujeme koncepční výzdobu společných pro-
storů, aby byla jistým způsobem motivující. V prostoru u tělocvičny  
se buduje odpočinková zóna pro žáky školní družiny, kterou budou 

moci využívat i maminky  
s dětmi. Na základě požadav-
ků rodičů budou ještě rozšíře-
na stání na kola, která budou 
pod dohledem kamer.
I v letošním školním roce se 
chceme zapojit do vyhlašo-
vaných dotačních programů, 
abychom získali další fi-
nanční prostředky na rozvoj 
vzdělávání, materiální vyba-
vení školy a práci s talenty.  
Od 1.září 2016 také dochází 
k několika změnám v oblas-
ti vzdělávání a jednou z nich  
je přesun zápisu do první třídy 
na měsíc duben. Podrobnější 
informace o organizaci škol-
ního roku naleznete na webu 
školy. Připomínáme také, 
že v rámci vedlejší hospo-
dářské činnosti školy umož-
ňujeme stravování ve školní jídelně pro zaměstnance firem, seniory,  
ale i ostatní zájemce. Cena jednoho obědu činí 59 Kč. V pěkném pro-
středí školní jídelny lze také zajistit konání oslav a společenských  
setkání.

J.Teper

Jak nám bylo v létě? 
O letních prázdninách proběhly tři soutěže pro děti. V Šipkovém tur-
naji získala první místo Eliška Lubojacká. V soutěži v návaznosti na 
výstavu prací žáků Základní školy Heleny Salichové s názvem „Krok 
za krokem školním rokem“ se na prvním místě umístil obrázek Eliš-
ky Suderové, na druhém místě práce Aničky Suderové a třetí pozici 
obsadilo dílko Karolínky Javorské. Vítězem dvouměsíční soutěže „Psí 
kamarádi“ se stala Tonička Peterková. Pro nejmenší děti a jejich rodiče 
bylo i v létě připravováno již tradiční setkání klubu Broučci. 
Jak nám bude na podzim?
V září startuje zcela nový projekt „Lovci perel“ podporující čtenářství 
dětí. Jde o model úspěšný v různých knihovnách České republiky a 
věřím, že i čtenáři knihovny v Polance nad Odrou budou nadšeni. Děti 
si samy vyberou četbu z pestré nabídky titulů patřících do projektu, jde 
o knihy označené symbolem perly. Po přečtení vyplní děti sadu otázek, 
které ke konkrétní knize dostanou a odevzdají je v knihovně. Cílem 
je získat za přečtení a zejména za správně pochopení textu perličky a 
také Moriony, speciální peníze, které lze následně směnit za zajímavé 
odměny. Na projektu se finančně podílí Družstvo vlastníků v Polance 
nad Odrou, za jejich vstřícnost a podporu velice děkujeme.

Knihovna informuje
Září 
Sedlband, koncert country kapely v knihovně: čtvrtek 29. 9. 2016, 
18.00 hodin  
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtky 8. 9., 15. 9., 22. 9., 10:00 – 
11:00 hodin
Za zvířátky do lesa, soutěžní kviz pro děti: 1. 9. – 29. 9. 
Cestování na kole, soutěž pro děti v rámci Evropského týdne mobility: 
19. 9. – 22. 9.
Z Lisabonu k Gibraltaru, výstava fotografií T.Bosáka: 1. 9. – 31. 10.

Říjen
Týden veřejných knihoven 3. 9. – 7. 9.:
Knihu máme rádi, soutěžní kvízování; výprodej vyřazených knih
Vyrábíme záložku do knihy, tvůrčí dílna: čtvrtek 6. 10., od 14:00 
Broučci, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek, 10:00 – 11:00 hodin
Bingo: v pondělí 3. 10. začíná 1. týden Binga; hlavní hra proběhne  
15. 11. 2016 v 16:00 

Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454 
Bc. Karla Zábojová, knihovnice
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MYSLIVCI CHTĚJÍ POMÁHAT
Obavy z nedostatku vody následkem globálních změn klimatu nabý-
vají stále konkrétnější podoby. Politici mobilizují síly k nápravě škod  
v přírodě, k nimž docházelo a stále ještě dochází. Cituji z dopisu odbor-
níka, dnes už emeritního poradce vlády: „Česká krajina opravdu není  
v dobrém stavu. Čtvrt století pokračují negativní zásahy do krajiny jako  
pokračování zhoršování jejího stavu z dob minulého režimu namísto 
nápravných opatření. Nyní je 60% zemědělské půdy poškozeno ma-
sivní erozí a vážnými změnami půdní struktury, která už někde chy-
bí. Stále se nepodařilo omezit odnímání orné půdy pro zástavbu. Stále 
ubývá 12 až 15 ha zemědělské půdy denně! Jinými slovy: každý den 
nenávratně mizí jeden zemědělský statek!
S tím souvisí vážné narušení vodního režimu, zejména vsakovací 
schopnosti půdy. Není to jen tím, že by málo pršelo, ale srážky se ne-
vsakují, pouze splachují půdu a odtečou. Splaveniny zabahňují rybníky 
a vodoteče a snižují možnosti zádrží. Peníze se čerpají na odbahňování 
namísto investic do revitalizací toků a udržení vody v krajině. Snižuje 
se hladina podzemních vod, snižuje se zadržování povrchových vod 
v krajině. To nemohou nahradit jenom přehrady, jejichž výstavba je 
nákladná a dlouhodobá. Klimatické změny všechny v minulosti i pří-
tomnosti spáchané násilnosti v krajině jen zesilují.“ Konec citace.
Zdá se, že lidstvo stále ještě nechápe prostou pravdu: „Člověk bez pří-
rody existovat nemůže. Příroda bez člověka ano!“
Členové Mysliveckého spolku Poodří-Polanka nad Odrou se rozhodli 
v rámci svých možností přispět k revitalizaci krajiny ve svém revíru 
mimo jiné tím, že ze svých prostředků zakoupili jeden hektar půdy  
a na této ploše hodlají vrátit přírodě to, co jí bylo neuváženou lidskou 
činností v minulosti odňato. Kromě vytvoření oázy klidu pro zvěř, která 
je díky rostoucí lidské invazi neustále rušena a pronásledována, bude 
v rámci uvažovaného projektu vybudována malá vodní plocha, která 
spolu se zelení zadrží část vody.

Myslivci, kteří na území Polanky nad Odrou spravují zdejší revír de-
sítky let, jsou svědky neblahých změn v krajině. Důsledky těchto změn 
začínáme pociťovat všichni. K negativním dopadům zasahování člově-
ka do přírodních systémů patří například v posledních letech introduk-
ce vydry, k níž se však nechce nikdo přihlásit. Tento vrcholový predátor  
se za posledních deset let natolik rozmnožil, že jeho přítomnost v kraji-
ně má už charakter ekologické katastrofy. Dříve bohatá strouha Mlýn-
ka je vydrou doslova vyžrána. Stejně tak trpí rybníky a Odra samotná  
i její přítoky. Výčet negativních vlivů dalších představitelů fauny by 
byl bohatý, ale pro laiky snad až nepochopitelný. Zpěvné ptactvo mizí 
z našich zahrad díky strace obecné. Zajíce a bažanty i zbytky koroptví 
likvidují kromě lišek a jezevců ještě krkavci, psíci mývalovití a další 
predátoři. 
Aby zbytky naší ušlechtilé zvěře nebyly totálně zdecimovány, obracejí 
se naši myslivci na veřejnost se žádostí o respektování práva divokých 
zvířat na život. Těžko jejich prosbu však pochopí ten, kdo nemá ohle-
duplnost a lásku k přírodě v srdci i v – hlavě!

Štěpán Neuwirth 

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří

Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv linií hlavatých vrb. Stromové druhy, především vrba bílá  
a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, potoků a na hranicích pozemků, byly dříve mnohde ořezávány 
na hlavu. Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože vrby jsou dřeviny krátkověké a mají měkké dřevo, 
vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné výšky, zmohutní, strom se stává nestabilní 
a může dojít i k rozlomení celého kmene. Pravda, někdy odlomená větev zakoření a vrba přežívá, často se však 
rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po několika letech opakovat.
Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k životu pro některé vzácné druhy živoči-
chů, které jsou vázány na toto specifické prostředí – za všechny uveďme například brouka páchníka hnědého.
Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na obrazech Josefa Lady a Mikoláše Alše. 

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Hlavaté vrby

Letos poslední akci pro veřejnost uspořádají chovatelé 8.října 2016.  
V chovatelském areálu naproti hostince „U Dluhošů“ proběhne dopo-
ledne „Stolní bodování králíků“. Na této akci lze koupit či prodat 
králíky, drůbež i holuby a je možno projednat i případnou vakcinaci 
králíků.
O občerstvení je postaráno. Udírna bude roztopena a v ní na vás čekají 
masitá uzená žebra. Přijďte mezi nás, rádi vás přivítáme.
Zvou chovatelé                                                                                  L.N.

Chovatelé vás zvou!!   

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015. Vrby u Bernartic nad Odrou by si již zásah zasloužily.
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OSOBNOST NAŠEHO RODÁKA
V polovině srpna letošního roku se v Moravskoslezském deníku usku-
tečnila čtenářská anketa o „Největší osobnost“ našeho kraje. V katego-
rii „Bojovníci za svobodu“ byl nominován rodák z Polanky nad Odrou 
Jiří Král. Jeho jméno postoupilo do finálového kola spolu s dalšími 
současnými i minulými legendami Moravskoslezského kraje jako např. 
J.A.Komenský, Řehoř Mendel, Emil Zátopek, Jarek Nohavica, Bohdan 
Pomahač, kardinál František Tomášek, Věra Špinarová, Milan Baroš, 
Ivan Lendl. Ve velkém finále skončil Jiří Král na 2. místě, těsně za 
vítězem této ankety Emilem Zátopkem. Zatímco polanští starousedlíci 
životní příběh Jiřího Krále většinou znají, pro řadu našich stávajících 
spoluobčanů to mohlo být neznámé jméno.    
Proto jsem oslovil bývalého kronikáře obce Jaroslava Krále, aby nám  
v krátkosti připomenul osobnost svého strýce.

Překvapil Vás výsledek?
Ani ne. Starší generace jej znala, filatelisté se dodnes hlásí k jeho od-
kazu, také historici a zájemci o literaturu faktu, i když dobře víme, jaká 
byla pozice západních letců v období těsně po válce. Spíše se divím, 
že mladší generace, ovládající počítačovou techniku, neprosadila své 
oblíbence z řad populární hudby.
Myslíte, že anketa je spravedlivá?
Zdaleka ne. Především míchá osobnosti, které něco znamenaly, se sou-
časníky, kteří jsou na začátku své dráhy. Dále v přístupu k internetové 
technice, kde starší generace je prakticky vyloučena. Nedělejme si ilu-
ze, že ti mladší mají informace. Ty na internetu jsou zkreslené, zjedno-
dušené a ne vždy zcela pravdivé. A mladí to moc nečtou. 
Jak jste se Vy dostal k osobnosti Jiřího Krále?
Jiří se narodil v roce 1910 v rodinném domku na Janové, kde i vyrůs-
tal. Byl bratrancem mého otce. Dvojnásobným – jejich otcové bratři 
Alois a Josef Královi si vzali dvě sestry Hedviku a Františku Frankovy  
z Janové. Jiří byl na svatbě mého otce 1929 jako družba. 
Po válce byl Jiří dlouho nezvěstný. Pátrání po něm se za celou rodinu 
ujal můj otec Vladimír Král.  Přes ministerstva, přes jeho spolubojov-
níky...
Teprve roku 1949 přišla zpráva o nálezu hrobu Jiřího ve francouzské 
obci Monneville. V té době jsem vzal záležitost do svých rukou. Studo-
val jsem tehdy francouzštinu. Nechtěl jsem ztratit vzácnou stopu k zís-
kání originálního svědectví o jeho posledních dnech. Proto jsem napsal 
do Monneville dopis panu starostovi.
Přišla okamžitě odpověď?
Asi za půl roku. Pro mne měla cenu zlata. Jediná, původní, od pra-
mene... Pan starosta našel svědky události z 8. června 1940. Nebylo 
jich moc, obyvatelé prchali na jih. Polní hlídač pan Georges Laurent 
napsal, že letec se ocitl sám v boji proti nejméně dvanácti německým 
stíhačkám. Jeho stroj se vzňal, on chtěl vyskočit padákem, ale ten se 
naneštěstí neotevřel. Letec se zabil dopadem na zem...
Dověděl jste se někdy nějaké další podrobnosti?
Moc málo. Proč se mu neotevřel padák – zůstaly jen úvahy. Porucha 
padáku? Zranění? Krátké bezvědomí? Otázky zůstaly bez odpovědí.
Z dopisu pana Laurenta jsem se dále dozvěděl, že letcovo tělo uložili 
v blízkém domě (později jsme to místo navštívili, byl to bývalý mlýn), 
odkud ho příštího dne položili na máry a uložili rakev na nedalekém 
obecním hřbitově. 
Pro zajímavost – uvádí dále, že Němci otevřeli v roce 1943 nebo 1944 
rakev za jeho přítomnosti kvůli identifikaci.
Pak jsme získali první dvě fotografie původního hrobu.
Copak ten hrob už neexistuje?
Ne. Nadporučík letectva Jiří Král je pohřben již na třetím hřbitově.
Jak se to stalo? 
Padlé československé vojáky nejdříve exhumovali z obecních hřbitovů 
a pohřbili na nejbližších francouzských vojenských hřbitovech. Tak se 
Jiří Král ocitl na vojenském hřbitově v Cambronne.
A kde je jeho hrob v současné době?
V roce 1968 byl nedaleko Arrasu otevřen Československý národní  
vojenský hřbitov La Targette. Je to místo posledního odpočinku le-
gendární ROTY NARDAR z 1. světové války. Za pomníkem známým  
z poštovních známek pohřbili ostatky čsl. vojáků ze druhé světové   
války, svezené sem z celé Francie. Letci – elita armády – jsou v prvních 
dvou řadách.
To všechno jsem se dověděl před svou cestou do Francie v roce 1969. 
Dopis mi napsalo české  Sdružení čsl. dobrovolníků ve Francii, když 
jsem chtěl vědět, zda hrob v Monneville je udržován. Poslali mi mnoho 

dokumentárních materiálů – fotografie, plánek hřbitova s čísly hrobů 
aj. Jeli jsme tehdy s manželkou po stopách Jiřího Krále.
Která místa jste tehdy navštívili?
Cestovali jsme vlakem. Do pařížského hotelu mi volal místopředseda 
sdružení pan Ludvík Máníček a nabídl, že nás do Monneville zaveze 
autem, že tam do těch končin  jede za manželkou. Měli jsme řidiče, 
průvodce i tlumočníka... Navštívili jsme obec, hřbitov, ale hlavně mís-
to posledního boje Jiřího, hovořili jsme s několika posledními svědky. 
Dále jsme fotografovali, ale původní bojiště bylo už bez jakýchkoli 
stop.
A co hřbitov na La Targette?
Tam jsme jeli o pár dní později vlakem, pak pěšky... Nepopsatelné  
zážitky. Poprvé někdo z Polanky dorazil až sem... Odvezli jsme tro-
chu prsti z jeho hrobu, kterou jsme za rok uložili u pamětní desky na 
Janové. 
To jenom tak, beze všeho?
Kdepak, to byla velká paráda k poctě Jiřího. Dne 30. srpna 1970 vyšel 
z Polanky průvod s hudbou na Janovou, velká účast občanů, delegace 
tří bojovníků z Prahy, polský konzul, nejstarší členové rodiny, Helena 
Salichová, kulturní program pěveckého sboru, Česká televize, průlet 
tryskových stíhaček. Na rodném domě Jiřího byla odhalena pamět-
ní deska. Bylo vyhlášeno pojmenování ulice Jiřího Krále na Janové.  
Prodávaly se aktuální brožury „Po stopách Jiřího Krále“.
Kterou poctu pro Jiřího Krále Vy považujete za nejvýznamnější?
Myslím, že je to vytištění jeho portrétu na prvních poválečných čsl. 
poštovních známkách v sérii osmi hrdinů (tzv. Londýnské vydání)  
v dubnu 1945 v Londýně. Mezi nimi byly takové osobnosti jako kapi-
tán  Otakar Jaroš, rtm. Jozef Gabčík, škpt.let. Alois Vašátko. Portréty 
na známkách byly anonymní, teprve v roce 2007 vyšla o nich knížka 
„Muži z londýnského vydání“.
Pociťujete ještě nějaké křivdy v kauze osobnosti npor. let. (plukovní-
ka in memoriam) Jiřího Krále?
Kromě poválečné degradace západního odboje mi vadí to, že při vyslo-
vení jeho jména každý dodá – letec. Tím jej zaškatulkujeme. A mladí, 
kteří neprožili válku,  se hned ptají – kolik měl na svém kontě úspěš-
ných sestřelů? 
Nemohl se zařadit do takových tabulek, když padl hned mezi prvními, 
na počátku války.
Je třeba měřit jinými hodnotami.
Ano, Jiří Král byl letec, a ne ledajaký. Jeho zásluhy jsou ale daleko 
větší.
Našich letců ve válce byly stovky a tisíce, ale on byl první ze všech, 
kdo se postavili největšímu zlu v našich dějinách. Byl velitelem první 
čsl. vojenské skupiny v Krakově 1939, položil počátek celého našeho 
odboje.
A co Vy  osobně?  Co znamenal ve vašem životě?
Byl a zůstane pro mne vzorem osobní statečnosti a silné vůle. Denně se 
k jeho příkladu vracím, listuji v literatuře o něm, mám jej stále na očích 
ve všech shromážděných dokumentech, vyznamenáních a řádech. 
Jsem vždy hluboce dojat, když moje oči spočinou na dopisech, které 
psal před osmdesáti lety své milé Zdeňce. Cítím skoro jakousi povin-
nost prožívat štěstí, které jemu nebylo přáno.
Vážit si života.

S Jaroslavem Králem hovořil Stanislav Výtisk.
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Na tý louce sokolský…       dějí se vám tam kousky… 
Milí čtenáři, pokud jste ještě v tomto školním roce nebyli v areálu  
TJ Sokol Polanka, pak jeho návštěvu vřele doporučuji. Přes prázdniny 
se vedle sokolovny na kraji louky vylíhly dvě krásné pergoly, díky kte-
rým budou veškeré venkovní akce o něco příjemnější a které jistě ocení 
i rodiče čekající na děti, než přijdou z kroužku v sokolovně. V rámci 
akce „NA NÁS UŽ NEPRŠÍ“ byly postaveny dva dřevěné přístřešky, 
na jejichž realizaci sokolům nemalou částkou přispěla firma OKD, její 
nadace „Srdcovka“; dále na nákup materiálu přispěli i členové a přátelé 
našeho spolku. Velice děkujeme všem za finanční podporu. Velký dík 
patří i nadšencům, kteří přiložili ruku k dílu bez nároku na odměnu. 
Na zvelebení areálu se podílela i naše omladina ;-) Největší zásluhu na 
tom, že se vše povedlo zrealizovat má vedení TJ Sokol Polanka: staros-
ta bratr Kozub a místostarostka sestra Kozarová.
Dále v sokolovně o prázdninách proběhl „jarní úklid“ a protáhl se na 
několik dní až do pozdních odpoledních hodin. Patronát nad řádným 
průběhem měla náčelnice sestra Tomášková, která vlastním příkladem 
vedla přítomné brigádníky. (Některé fáze postupu prací vidíte na obráz-
cích.) Dnes je vše poklizeno, náčiní i nářadí na svém místě. S radostí 
Vám tak můžeme oznámit, že od září je možnost objednat si malou 
tělocvičnu – zrcadlový taneční sál, pro pravidelné i občasné lekce sku-
pin do 15 cvičenek, či tanečnic. Dopoledne a o víkendu je možnost 
pronájmu i velké tělocvičny.
Vzhledem k dobré vybavenosti horní velké tělocvičny bude zde  
(při dostatečném zájmu) probíhat dopolední Kroužek pro maminky  
s předškolními dětmi.
A jako kulturní perličku na závěr nám dovolte, pozvat Vás na před-
stavení amatérského divadelního souboru působícího při TJ Sokol  
Kyjovice, který k nám do Polanky zavítá ve čtvrtek 20. 10. 2016  
a v 19.00 hodin v kině Retrostar sehraje hru Antonína Procházky:  
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU. Lístky za 80,- Kč mů-
žete zakoupit v Domě Atlas nebo v kině před představením. Těšíme se 
na setkání s Vámi.

Za TJ Sokol JH

  www.ostravskypinec.cz                                                           

VELKÁ CENA OSTRAVY 
       turnaj ve stolním tenise pro amatéry a neregistrované 
 

v neděli 4. prosince 2016 
v areálu TJ Ostrava, Varenská ul. 

prezence: do 8:30 hod. 
             
       Věcné ceny – startovné zdarma – občerstvení 
 

pořadatel: Městský svaz stolního tenisu Ostrava                                                         
za finanční podpory Magistrátu města Ostravy  

www.ostravskypinec.cz 

První turnaj Legend v Beach-volejbale
První zářijovou sobotu se na beach-volejbalových kurtech v areálu Dělnického domu v Polance 
nad Odrou konal první ročník Turnaje Legend v Beach-volejbale. Členové a podporovatelé 
hokejového klubu HC Polanka pro účastníky připravili celodenní turnaj s poháry a finanční 
odměnou pro vítěze. I když byl začátek již v 9:00, přilákalo zejména přívětivé počasí krásných 
20 týmů. Ty spolu soupeřily ve čtyřech skupinách a potom si to rozdali ti nejlepší ve vyřazovací 
části. Potěšením bylo zejména věkové složení účastníků, kdy se na hřišti potkávaly všechny 
generace. To dokazuje rozptyl v týmech na prvních třech místech od 15 do 40+ let. A konkrétně 
by organizátoři chtěli pogratulovat týmům Psustek (3. Místo); Špeki (2. Místo); Kokosi na 
sněhu (1. Místo). Turnaj byl určen pro amatéry a pro všechny, které beach baví nebo si ho chtěli 
zkusit. Proto jsme byli potěšeni vysoce kvalitními výkony na hřišti a také množstvím fanoušků. 
Děkujeme všem za účast a doufáme, že jste se celý den bavili. Druhý ročník je již dnes jasnou 
záležitostí. 
Za pořadatele: HC Polanka Petr Tomášek  
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PRÁZDNINY MLADÝCH HASIČŮ Z POLANKY NAD ODROU
Prázdniny pro nás začaly rovnou prvními závody v požárním útoku. 
Konaly se  2.7 2016 v Olbramicích a my jsme do nich vyslali dva týmy 
- Polanku A a Polanku B. 
Každý tým běžel 2 pokusy. První se týmu Polanka A moc nezdařil, ale 
alespoň jsme jej dokončili. A o to nám šlo především. Polanka B útok 
zvládla krásně. Ve druhém kole oba týmy předvedly krásný požární 
útok. Díky tomu jsme se umístili na velmi dobrém 4. a 5. místě. 
Celé prázdniny jsme pak každé pondělí trénovali, abychom byli  
připraveni na další závody, které nás ještě čekaly. Nacvičovali jsme jak 
požární útok, tak i štafety 4x60m.
Abychom pořád jenom nedřeli, dopřáli jsme si 13. - 14. 8. 2016 zábav-
nou noc v hasičské zbrojnici s opékáním, hledáním pokladu, hraním her 
a pohádkou na dobrou noc.
Program byl jasný. Děti měly pomocí fáborků hledat po trase v Polan-
ce nad Odrou ukryté úkoly, které pak měly společně splnit, aby našly  
5 klíčů, které jim otevřou poklad. Dětem se výprava za pokladem moc 
líbila. Vše perfektně splnily, a proto si mohly poklad otevřít.
Po rozdání cen z pokladu, jsme si připravili spaní v sále hasičské zbroj-
nice a šli jsme opékat špekáčky k večeři. U ohně jsme si povídali pří-
běhy, zazpívali jsme si a pohráli jsme si se svítícími tyčinkami. Před 
spaním jsme si na plátně pustili pohádku, ať se nám lépe usíná. 
Prázdniny jsme společně zakončili nočními závody v požárním útoku 
27. 8. 2016 v Klimkovicích.
Těchto závodů se zúčastnilo hodně družstev, konkurence byla veliká  
a nám se nepodařilo umístit do pátého místa. 

Český zahrádkářský svaz v Polance nad Odrou opět připravuje                                      
vánoční výstavku a řemeslný jarmark pro naše spoluobčany a širokou 
veřejnost. Adventní rozjímání proběhne ve dnech 3.- 4.12.2016  ve 
všech prostorách Dělnického domu,  a to  od 9 hod do 16 hod.
Rádi bychom také požádali naše spoluobčany o vánoční náměty, deko-
race, adventní věnce, zapůjčení betlému, a zároveň oslovili rukodělné 
lidičky o účast na našem řemeslném jarmarku.
Zájemci volejte:
Výrobky na výzdobu vánoční výstavky - paní Himlarová Anna,  
tel. 602427707
Prodejci řemeslného jarmarku - paní Struhalová Šárka, tel. 724969801
Vánoční vazby, adventní věnce, nazdobené vánoční stromečky, perníč-
ky a cukroví, výrobky dětí z MŠ a ZŠ Heleny Salichové, to vše bude 
připraveno ke zhlédnutí na této výstavce.
K zakoupení pak budou výrobky našich prodejců řemeslného jarmarku, 
zahradnický koutek s plody našich pěstitelů a snad vás všechny uspo-
kojíme dostatečným prodejem koláčů!
Srdečné pozvání, zastavení se v adventním čase a milé posezení s přá-
teli v naší malé kavárničce vám přejí vaši zahrádkáři.

 A.Himlarová

Až se zima zeptá …

I tak byla akce velice vydařená. Celý večer byl zakončen pěkným ohňo-
strojem, který jsme brali jako odměnu za naše snažení. 
Do konce roku máme v plánu také navštívit ZOO Ostrava, Hasičské 
muzeum Ostrava, uspořádat drakiádu a sejít se spolu na Mikuláše.
Stále hledáme děti ve věku 5-10 let, které mají chuť sportovat, bavit se 
a především se stát mladým hasičem. Přihlásit se můžete na e-mailu: 
mlady.hasic.polanka@seznam.cz

Vedoucí mladých hasičů 
Dagmar Janoušková, Lucie Holéczyová

Taneční skupina 

HAPPY DANCE
  

oznamuje dětem (od 6- 18 let)  
nábor do taneční skupiny  

v termínu ve čtvrtek 6.10. 2016 v 15:30 
   v budově TJ Sokol Polanka nad Odrou.  

Tréninky budou probíhat ve čtvrtek.  
 

Dále oznamuje termín tréninku pro dospělé TABATA 
Neděle od 20:00 - 21:00 
Začínáme: 2. 10. 2016 
Kurz 10 lekcí - 500 Kč 

Max. počet 10 lidí. 
Hlaste se do 5.10. 2016 

 Bližší informace: iva.dance@seznam.cz  

HAPPY DANCE  
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Začátek Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v roce 2016 se 
nezadržitelně blíží. V pořadí už čtrnáctý ročník této oblíbené kulturně 
společenské události začne 7. října v Domě kultury města Ostravy a ná-
sledně se od 19. října přesune do Planetária Ostrava. Další ostravskou 
zastávkou bude od 2. do 4. listopadu kino Retrostar v Polance. Nově 
bude letos festival i v Michálkovicích od 3. do 5. listopadu. 
Už před oficiálním zahájením festivalu bude v Domě knihy Knihcen-
tru otevřena výstava Pavla Ševčíka s názvem Nejvzdálenější kampus 
České republiky. Autor výstavy měl tu čest být prvním lékařem na sta-
nici brněnské Masarykovy univerzity J.G. Mendela na ostrově James 
Ross v Antarktidě. Pobýval zde v lednu a únoru roku 2011. Zážitky  
z prvního setkání s nejodlehlejším kontinentem byly nezapomenutel-
né. Patnáct tisíc km vzdálený svět. Znamenitě vybudovaná stanice.  
Velcí savci. Na sebe odkázaný tým. Vernisáž výstavy v pondělí 3. října 
od 17 hodin. Součástí akce bude beseda s autorem. Výstava potrvá do  
31. října 2016.
Ve vestibulu Domu kultury města Ostravy bude pro návštěvníky od 5. 
října otevřena výstava Kamila Übelauera - Lofoty – Norsko. Dvoutý-
denní výprava osmi fotografů uskutečněná v roce 2013 měla původně 
za cíl navštívit několik vytipovaných míst napříč celou zemí, okolnosti 
je však zavedly rovnou za polární kruh na malebné Lofoty. Sladkou 
tečkou pak pro výpravu byla vysněná polární záře, která zkrášlila oblo-
hu během předposlední noci. Vernisáž se uskuteční 7. října v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 30. října 2016. 
Sérii besed zahájí 4. října v 18 hodin Leopold Sulovský vyprávěním 
o Expedici Grónsko 2014, která zdolala hory Ketil Pyramide a hlavně 
Ulamertorsuaq cestou Moby Dick. Ulamertorsuaq je hora na jihu Grón-
ska, která má díky své těžce přístupné západní stěně značný význam 
mezi alpinisty. Obě hory se vyznačují až tisíc metrů vysokou žulovou 
stěnou. Jiří Kráčalík pak 6. října uvede svůj komponovaný pořad (film, 
foto, hudba, slovo) 2700 kilometrů Thajskem. Navštívíte nejen pralesy 
s pijavicemi a buddhistické chrámy v Bangkoku. Zároveň se dozvíte 
pozoruhodnosti o životě domorodců.
Následovat už bude samotné slavnostní zahájení 14. ročníku Meziná-
rodního festivalu outdoorových filmů v divadelním sále Domu kultury 
města Ostravy 7. října v 18 hodin. Bohatý kulturní program s hosty 
festivalu a projekcí TOP filmů 14. ročníku MFOF 2016. Moderuje Petr 
Horký – filmař a cestovatel (Praha). Vystoupí Dominik Fajkus s Janem
Hanouskem, kteří zahrají skladby z debutového alba Dreams (kla-
vír, violoncello – autorská hudba s projekcí obrazů), Elis a Dalibor  
Mrázovi - Mrazíci (Elis - Objev roku Český slavík 2014) a Taneční 

Mezinárodní festival outdoorových filmů
soubor Puls s vystoupením Cestovní horečka; Když musíš, tak musíš 
(účast na Mistrovství světa ve stepu 2015, 2016 a vítěz Mistrovství ČR 
ve stepu 2016).
Bude nám ctí uvést čestného hosta Pavola Rajtára, nestora horských 
vůdců, protagonistu extrémního lyžování a sportovního skialpinis-
mu na Slovensku, horolezce, který bude mít besedu v sobotu 8. října  
v 17 hodin „Ludia a hory – Z života horského vodcu“. V rámcibesedy 
bude promítnut film „Z lyžami na strechách sveta“. Hlavním hostem 
festivalu je Klára Kolouchová (Poláčková), která jako první Češka, 
narozena a žijící v Česku zdolala v roce 2007 himálajský Mount Eve-
rest. Ještě předtím vystoupily na nejvyšší horu světa Renata Chlum-
ská, švédská horolezkyně a cestovatelka českého původu (1999) a Tina 
Sjögren, narozená v Československu, žijící ve Švédsku a poté v USA. 
Další hosté: Richard Konkolski – světová legenda mořeplavectví, před-
stavitelé města Ostravy, měst. obvodů a Moravskoslezského kraje ad.  
Od 15 hodin představení větroně z leteckého klubu z Frýdlantu nad 
Ostravicí.
Jiří Kráčalík 13. října zakončí sérii besed svým komponovaným po-
řadem (foto, film, hudba,slovo) Fanské hory - Tádžikistán, který vás 
zavede do nejkrásnějších oblastí pětitisícového pohoří v Tádžikistá-
nu. Setkání s místními lidmi, žijícími v téměř středověkých vesnicích.  
Flora, fauna a úchvatná nedotčená příroda.
Dům kultury města Ostravy uvede jako jediné místo v České Repub-
lice i na Slovensku všechny letošní festivalové filmy. Můžete se těšit 
na devadesát osm snímků z dvaceti jedna zemí světa. Jejich profily už 
byly zveřejněny na našem webu. Ke každému z pětadevadesáti sou-
těžních filmů najdete krátký popis, několik fotek a u řady z nich i trai-
ler. Mezi nimi i strhující trailer na jednu z letošních světových premiér 
na festivalu. Film Tomáše Galáska – The Elements. V hlavních rolích  
horolezec Marek Holeček, BASE jumper a wingsuit pilot Martin Trdla 
a Freediver Michal Rišian. Diváci se mohou těšit na další film Pavola 
Barabáše o kmenu Suri, nebo na ruský velkofilm o paralympijských 
hrách v Soči Spirit in Motion. Vynikající, svým námětem unikátní  
a zároveň přesahující žánr outdoorových filmů je i snímek 
K2 and the invisible footmen poukazující na nesnadnou situ-
aci domorodých nosičů. Za kategorii vodních sportovních fil-
mů zmiňme One for the river – The Vjosa Story. Příběh jedné  
z posledních přírodních řek v Evropě. Pestrou festivalovou paletu dopl-
ňují krátké artové snímky Chaos Theory a Darklight.
MFOF 2016 se letos uskuteční od 7. října do 10. prosince, a to na více 
než 50 místech v České republice a na Slovensku.
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA ŘÍJEN 2016
Úterý 04.10. 
Spotlight    
nevhodný mládeži do 12. let
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams 
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného pří-
běhu, ve kterém reportéři amerického deníku 
The Boston Globe odhalili masivní skandál zneu-
žívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. 
Případ neměl dopad pouze na pár obviněných 
duchovních, ale otřásl celou katolickou církví. 
Začátek v 19 hodin    
(délka 129 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 11.10.  
Jak se zbavit nevěsty   
nevhodný mládeži do 12. let
Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak 
se zbavit nevěsty“ moderní dynamickou ženu 
Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí 
krotit svou rázovitou maminku v podání Jany 
Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida 
Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kamarádka 
„nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali do-
hromady“. A pak se málem políbí a následuje po-
zvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza 
konečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a 
přemýšlí o svatbě . . . . . s někým jiným! S krásnou, 
sympatickou a chytrou klavíristkou Lindou! A ješ-
tě chtějí upéct svatební dort. To je něco pro své-
ráznou Evinu maminku. Nikdy nevzdává, vždy si ví 
rady a zničit cizí svatbu je ta správná výzva. S bo-
jovnou maminkou v zádech jede Eva na společný 
výlet se šťastnými snoubenci. A do toho rodinná 
regata, závod, bratrský souboj o místo přednosty 
zubařské kliniky, zlovolná švagrová a jeden potrh-

lý operní pěvec. Třešničkou na zábavném dortu je 
pak fotbalový trenér v podání Matěje Rupperta. 
Začátek v 17 a 19 hodin                           
(délka 85 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Neděle 16.10.  
Nedělníček
pro nejmenší diváky mládeži pří-
stupno 
Začátek v 10 hod.   
(64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 18.10.  
Tajemství Divadla Sklep  
mládeži přístupno
Náš film bude vyprávět o tajemství Divadla Sklep, 
o jeho historii i současnosti a sledovat principy 
jeho obdivuhodně dlouholeté existence a sou-
držnosti. Samozřejmě bude také portrétovat jeho 
výrazné osobnosti, za všechny jmenujme otce za-
kladatele Davida Vávru a Milana Šteindlera, dále 
pak Tomáše Hanáka, Václava Marhoula, Aleše Na-
jbrta, Evu Holubovou či Jiřího Macháčka. Mnoho 
osobností z řad herců, muzikantů a režisérů, které 
zde od roku 1971 začínaly svoji uměleckou dráhu, 
fungují v dnešním kulturním a mediálním světě 
jako úspěšní a oblíbení solitéři. Doufáme, že ti, co 
tuto skutečnost netuší, se díky našemu filmu do-
zvědí nové souvislosti a současně proniknou do 
tvorby a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, 
která letos oslaví 45 let své existence. 
Začátek v 19 hodin                         
(délka 100 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 25.10.  
Malý princ   
mládeži přístupno 
Od Marka Osborna, přichází první celovečerní 
animovaná adaptace slavného díla o přátelství, 
lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je 
malá holčička, kterou se její maminka snaží při-
pravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší 
trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, le-
tec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž 
mu před dávnou dobou představil Malý princ. Ve 
světě, kde vše je možné, začne pro malou holčič-
ku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na 
které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně 
můžeme vidět jen srdcem. 
Začátek v 18 hodin                             
(délka 106 min., vstupné 70,- Kč)

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu Městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz
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CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA 
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

 
 

 
Charita Ostrava byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 

 

            
 
 

 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého? 
 

 

V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa 
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím 

 
JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO  

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
 
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči  
o méně pohyblivého, částečně nebo plně 
imobilního člověka. Nabízíme informace  
a praktické ukázky například z těchto 
oblastí: 
 
 podávání stravy, tekutin a léků, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 polohování a prevence proleženin, 
 výměna lůžkovin, 
 kompenzační pomůcky a půjčování, 
 jak si požádat o příspěvek na péči atd. 
 
Praktické ukázky je možné po domluvě 
předvést i přímo ve vaší domácnosti. 
 
Místo: Hospic sv. Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře), Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice 
 
Kdy: 20. 10. 2016, 14.00-17.00 h (další termíny možné i dle zájmu). 
 
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8, Ostrava-
Výškovice, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002, Mgr. Markéta Štěpánová 
e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz 
 

Těšíme se na Vás! 



UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 10.11.2016
POLANKA NAD ODROU

www.kominictviostrava.cz
     

KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

     

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.

  STAVÍME PLOTY 
www.ploty-ostrava.cz 

 Pletivové ploty, svařované sítě 
 Betonové ploty, Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 

 Garážová vrata:  www.vrata-ostrava.cz 

                Tel.: 722 550 000 


