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V kalendáři už vládne pár dnů jaro, nicméně vzpomínky na letošní 
dlouhou zimu máme ještě v živé paměti. Její průběh se musel líbit 
lyžařům, užili si bruslaři na rybnících, už méně nadšení přinášela 
při údržbě silnic a chodníků, ale byla to po letech zase trochu 
opravdová zima. K ideálu chybělo snad ještě trochu více sněhu 
a především lepší ovzduší a menší nemocnost. Bohužel smogová 
situace byla vyhlašována v Moravskoslezském kraji po většinu 
zimního období. Jasný signál, že je potřeba dále pokračovat v 
úsilí o zlepšování stavu životního prostředí. K tomu by mělo po-
moci vyhlášení další výzvy „Kotlíkových dotací“. Pro Moravsko-
slezský kraj je zde alokována cca 1 miliarda korun z operačního 
programu životního prostředí a další finanční prostředky budou 

na dokrytí poskytovat společně město Ostrava a Moravskoslez-
ský kraj. Konkrétní výzvy budeme sledovat a včas Vás budeme 
informovat o jejich vypsání. Prosím všechny, aby skutečně zvá-
žili tuto možnost výměny tepelného zdroje za ekologičtější a po-
mohli sobě i všem spoluobčanům, dětem a budoucím generacím 
mít lepší ovzduší. Z podobného důvodu začal právě před rokem v 
Polance pilotní projekt společnosti OZO a města Ostravy se zave-
dením BIO popelnic. I toto velice úspěšné opatření v kombinaci 
se sběrným dvorem nám má pomoci k lepšímu ovzduší. 
V únoru bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva měst-
ského obvodu Polanka nad Odrou. Na programu se po čase opět 
objevila problematika pískovny na ul. Janovská. Jednání se zú-
častnili zástupci firmy Písek Ostrava, Magistrátu města Ostravy 
odboru životního prostředí, Moravskoslezského kraje odbor ži-
votního prostředí a odpadového hospodářství. Bohužel se opě-
tovně nedostavili zástupci Obvodního báňského úřadu, kteří mají 
zásadní kompetence k dění v dobývacím prostoru. Jednání bylo 
velice dlouhé a mělo vysvětlit nejbližší kroky. Vyplynulo z něj, 
že společnost má povinnost se řídit závazným plánem sanace a 
rekultivace, jehož dodržování bude pečlivě hlídat magistrát města 
Ostravy odbor životního prostředí, společně s krajským úřadem. 
Dále bylo sděleno, že společnost Písek Ostrava nemá doposud 
vyřešeny všechny střety zájmu s vlastníky nemovitostí. Dle sdě-
lení nepřítomného Báňského úřadu má nicméně společnost Písek 
Ostrava i platné povolení k těžbě písku. Záleží tedy především na 
důslednosti zodpovědných úřadů, aby se neopakovala situace z 
minulých let, kdy místo slibované rekultivace vyrostla za rodin-
nými domy nelegální hora odpadu.
Od dubna bude zahájena i velká investiční akce „Infrastruktura 
na Janové“. Odvodnění, chodníky od Přemyšova až po zastáv-
ku Tomáškova, dále komunikace Osvobození a propojovací části 
na ul. K lípě a Ostravskou by měly být hotovy již v tomto roce. 
Investorem je statutární město Ostrava a realizaci provede firma 
Eurovia. 
V sobotu 22.4.2017 se v Polance poběží první ročník „Běhu pro 
předčasně narozené děti“, ke kterému se přidal i městský obvod 
Polanka nad Odrou(poskytneme zázemí v Dělnickém domě). Ne-
váhejte se tedy této akce zúčastnit a pomoci tak dětem, které to 
nemají hned na startu svého života jednoduché.

Starosta

AKTUÁLNĚ V POLANCE
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Propozice: 
22. 4. 2017, Polanka nad Odrou  

Délka tratě: 
10 km, 2,7 km - hobíci, 400 m - dětské závody 

Čas prezentace: 
9,00 – 10,30 hod 

Místo startu a prezentace: 
Dělnický dům, Polanka nad Odrou 

Čas startu: 
11:00 hod – 10 a 2,7 km, 9,30 – dětské závody 

Spuštění online prezentace: 
24.3.2017 

WEB: 
www.PolanskyBeh.webnode.cz 

 

 

 
Výtěžek běhu je určen na podporu neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Výtěžek běhu je určen na podporu neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Výtěžek běhu je určen na podporu neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava 
Výtěžek z běhu je určen na podporu 

Neonatologického oddělení     
Fakultní nemocnice Ostrava 



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 2

INFORMACE CESTUJÍCÍM
Rada městského obvodu Polanka nad Odrou
• Vzala na vědomí protokol o dílčím přezkoumání hospodaření za ob-
dobí od 1.1.2016 do 30.9.2016 a závěr tohoto přezkoumání
• Rozhodla na straně pronajímatele s účinností od 1. 1. 2017 o navýše-
ní nájemného pro rok 2017 za nebytové prostory a pozemky, o inflaci  
v roce 2016 ve výši 0,7 %, vydanou Českým statistickým úřadem. 
• Rozhodla o pronájmu reklamní plochy ve venkovní vitríně na pozem-
ku par. č. 749, k. ú. Polanka nad Odrou, na ul. A. Letenské, před míst-
ním hřbitovem, žadatel René Cihlář, se sídlem: Karla Svobody 179/77, 
725 25, Ostrava – Plesná. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 800,- Kč/
rok plus DPH. 
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti  z úseku matriky za rok 2016, 
zprávu o činnosti evidence obyvatel za rok 2016 a zprávu o ostatních 
agendách, zajišťovaných  odborem financí, vnitřních věcí a majetku.
• Schválila uzavření nájemních smluv na nájem jednoho řádku za úče-
lem vyhotovení nápisu na žulové desce u vsypové loučky a služby pro 
majitele nápisu u vsypové loučky v k.ú. Polanka nad Odrou,  a to ná-
jemní smlouvy číslo S 1/2017- S 50/2017 dle přiloženého návrhu. 
• Schválila uzavření nájemních smluv na hrobová místa v k.ú. Polanka 
nad Odrou,  a to nájemní smlouvy číslo 1/2017-120/2017 dle přilože-
ného návrhu. 
• Vzala na vědomí předložený přehled veřejných zakázek za rok 2016 
a zprávu o stavu investičních a neinvestičních akcí městského obvodu 
2017
• Souhlasila s návrhem nových projektových záměrů dle části IV. před-
ložené zprávy dle bodu 1)
• Vzala na vědomí se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu  
o výsledcích provedené řádné inventarizace majetku, závazků a pohle-
dávek  Statutárního města Ostravy – městského obvodu Polanka nad 
Odrou  ke dni 31.12.2016.
• Vzala na vědomí se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu 
o výsledcích provedené řádné inventarizace majetku  příspěvkové or-
ganizace – Základní školy Heleny Salichové Ostrava – Polanka nad 
Odrou,  ul. Heleny  Salichové 816 ke dni 31.12.2016.
• Vzala na vědomí se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu  
o výsledcích provedené řádné inventarizace majetku příspěvkové or-
ganizace - Mateřské školy Ostrava – Polanka Odrou, ul. Malostranská  
č. 124  ke dni 31.12.2016.
• Vzala na vědomí návrh OZV Statutárního města Ostravy – o nočním 
klidu, která stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon 
• Navrhla zařadit do připravované OZV seznam společenských a kul-
turních akcí konaných v městském obvodě Polanka nad Odrou, při  je-
jichž konání je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:
Pálení čarodějnic:  30.4.  
Polanka CUP: 2. víkend v červnu (pátek-sobota, sobota-neděle)
Polanský krmáš: poslední týden v červenci - nejblíže svátku Anny  
(pátek-sobota, sobota-neděle) 
Den obce: 2. víkend v září (sobota-neděle) 
• Souhlasila s nabídkou firmy TRIPON MOBILE s.r.o. na: mobilní 
aplikaci pro obce a města, prezentační video obce a prezentační video  
z kulturních, sportovních a společenských akcí 
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za obdo-
bí 01.10.– 31.12.2016
• Rozhodla o přijetí věcného daru ve výši  2 714,- Kč od firmy Rap-
pa, spol. s.r.o., Za Humny 1052, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, 
IČ 15502236, poskytnutí hraček  na 24. obecní Polanský  ples v roce 
2017.
• Rozhodla o přijetí peněžitého daru ve výši  5.000,- Kč od firmy 
VAE THERM, spol. s.r.o., Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 
61973815, poskytnutý na financování kulturní akce, a to na úhradu ná-
kladů na 24. obecní Polanský  ples v roce 2017.
• Rozhodla o přijetí peněžitého daru ve výši  5.000,- Kč od firmy Style 
Floor Products, s.r.o., Oblouková 1300/9a, 725 25 Ostrava – Polanka 

nad Odrou, IČ 28577761, poskytnutý na financování kulturní akce, a to 
na úhradu nákladů na 24. obecní Polanský ples v roce 2017.
• Vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutár-
ního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou za období 
01-12/2016 včetně přehledu hospodaření městského obvodu dle jed-
notlivých účtů
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti majetkového úseku za rok 2016.
• Rozhodla udělit předchozí souhlas v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. (5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a to k 
nabytí finančního daru Základní škole Heleny Salichové, Ostrava-Po-
lanka nad Odrou, příspěvkové organizaci od dárce Klubu rodičů při ZŠ 
H.Salichové, Ostrava-Polanka, a to ve výši 6 000,-Kč, účelově určený 
na částečné pokrytí finančních nákladů spojených v rámci partnerství 
mezi školami ZŠ H.Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou a ZŠ Sta-
rozagorská v Košicích, na částečné pokrytí finančních nákladů školy v 
přírodě  a na oslavu 65. výročí trvání „nové školy“
• Doporučila výkup pozemků par. č. 2859/21, orná půda, výměry 58 
m2 a 2869/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 130 m2, k. 
ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění územní rezervy pro stavbu 
„Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v 
Polance nad Odrou“ za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2. 
• Rozhodla o záměru pronájmu 2 parkovacích míst na pozemku  par. č. 
2355/1, výměry 28 m2 k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění par-
kovacích stání pro hosty i provozovatele Hostince na Hřišti v budově č. 
p. 1046, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve 
výši 2.000,- Kč/rok za jedno parkovací státní.
• Rozhodla o záměru na straně pronajímatele o pronájmu části po-
zemku par. č. 2355/1, výměry 159 m2, ostatní plocha, zeleň, za účelem 
zajištění zázemí pro provoz Hostince na Hřišti v budově č. p. 1046, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 
20,-Kč/m2/rok.

Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Projednalo za účasti kompetentních orgánů – zástupci krajského úřa-
du – Oddělení ochrany přírody a zemědělství a Oddělení odpadové-
ho hospodářství, zástupcem MMO  odbor ochrany životního prostředí  
a zástupci těžební firmy PÍSEK OSTRAVA, s.r.o. aktuální informace  
k Plánu sanace a rekultivace, případné těžby písku v dobývacím prosto-
ru č. 60184 Janovská Polanka nad Odrou.
• Rozhodlo o převzetí a bezúplatné převedení níže uvedené investiční 
stavby z majetku Státního pozemkového úřadu, Krajský Pozemkový 
úřad pro MSK, Pobočka Opava, IČO 01312774, Krnovská 2861/69, 
746 01 Opava 1, do majetku SMO – městského obvodu Polanka nad 
Odrou: 
a) “Polní cesty HPC 32.1, HPC 45, HPC 55.1, HPC 56 a mostem, k.ú. 
Polanka nad Odrou - SO 02 Most přes Polančici vč. nájezdu a sjezdu“,
b) “Polní cesty HPC 32.1, HPC 45, HPC 55.1, HPC 56 a mostem, k.ú. 
Polanka nad Odrou - SO 03 Úprava koryta toku“, ve výši účetní hod-
noty 4.017.191,- Kč.
• Rozhodlo přijmout darem pozemek par. č. 2597/41, orná půda, výmě-
ry 2 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 2597/27 orná 
půda, výměry 25 m2 na základě geometrického plánu č. 2981-3/2014 
ze dne 3. 2. 2014 a pozemek par. č. 2597/40, orná půda, výměry 17 m2, 
vše v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem zajištění výhybny na kapacit-
ně nevyhovující komunikaci – U Olší. Náklady s převodem předmětné-
ho pozemku uhradí obdarovaný. 
• Rozhodlo o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO – městského 
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2017, Římskokatolické farnosti Os-
trava – Polanka, se sídlem 1. května 329/158, 725 25 Ostrava – Polanka 
nad Odrou, IČ 45210543, za účelem výměny krytiny věže kostela sv. 
Anny v Ostravě-Polance, a to ve výši 100 tis. Kč.

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

-SP-                                     

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou 
za období od 10.01.2017 do 21.02.2017
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OBYVATELSTVO
Ke dni 01. 01. 2017 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 4 998 
občanů. Z dalších údajů vyjměme: z celkového stavu je z toho 698 
občanů do 15 let věku. V roce 2016 se narodilo 30 dětí a zemřelo 27 
obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je v Polance přihlášeno 2 500 
žen a 2 458 mužů. Oproti minulým létům vzrostl počet uzavřených 
manželství. V roce 2016 bylo uskutečněno 12 sňatků, zatímco v roce 
2015 to byly pouze 4 sňatky.
K tradičním akcím radnice patří „Vítání nových občánků“ a „Setkání s 
jubilanty“. V roce 2016 bylo uskutečněno 5 obřadů „Vítání “, kterých 
se zúčastnilo 25 dětí z celkového počtu 28 pozvaných.

Setkání jubilantů proběhlo v sále Dělnického domu dne 21. října 2016 
(70, 75 let) a zúčastnilo se jej 88 z celkového počtu 109 pozvaných 
občanů.
Z dostupných matričních záznamů a vzpomínek pamětníků se dosud 
nikdo v obci nedožil sta let. V současnosti je u nás v Polance 30 obča-
nů, kteří mají devadesát a více let. Nejstaršími jsou mezi ženami paní 
Libuše Pavlisková, která má 95 let. Nejstarším mužem je pan František 
Janošec, kterému je 93 let.

-PM-

Letošní první vítání občánků se bude konat na naší radnici 22.04.2017. 
Prosíme rodiče dětí narozených od 01.01.2017 – 30.03.2017, kteří mají 
zájem o účast na vítání občánků, aby tuto skutečnost oznámili na mat-
rice úřadu v Polance nad Odrou - pmamulova@polanka.ostrava.cz, tel. 
599 425 102 nebo osobně v úředních hodinách po a st 07:30-11:15  
a 12:15-17:00 hodin.                                                                        -PM-

Vítání občánků

Aplikace s jednoduchým názvem Obec Polanka nad Odrou. To je další 
novodobá komunikační síť, která umožní občanům Polanky nad Odrou 
i turistům, kteří používají chytré mobilní telefony, lépe a rychleji se 
informovat o dění v obci. 
Aplikace z části kopíruje internetové stránky obce. Obsahuje komplexní 
informace o Polance nad Odrou, pravidelné i mimořádné aktuality, kte-
ré informují o dění v obci, informace o ÚMOb, samosprávě, obec-
ních organizacích nebo fotogalerii. Užitečná je ve své přehlednosti a 
jednoduchém přístupu k informacím. Důležitým marketingovým ná-
strojem jsou takzvané push oznamovací zprávy, které jsou zdarma zasí-
lány všem uživatelům aplikace, například o aktuálním dění v obci.
Aplikaci si zdarma stáhnete a nainstalujete ze dvou největších obchodů 

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci
s aplikacemi. U mobilních zařízení s operačním systémem Android se 
jedná o Google Play a uživatelé mobilních telefonů Apple Iphone na-
jdou aplikaci na App store společnosti Apple.
Mobilní aplikace pro chytré telefony jsou již v dnešní době téměř sa-
mozřejmostí a velkým hitem. Vytvářejí si je mnohé firmy i organizace, 
načež obce se tomuto fenoménu teprve přizpůsobují a Polanka nad Od-
rou je jednou z dalších obcí, jenž se rozhodla jít touto cestou moderní 
komunikace s občany.

starosta

V průběhu měsíce února byl na území městského obvodu Polanka nad 
Odrou instalován nový místní informační systém ve formě bezdráto-
vého rozhlasu, který nahradil přes 30 let starý drátový rozhlas, mís-
ty zcela nefunkční. V rámci realizace bylo namontováno celkem 123 
vysílacích míst, rovnoměrně rozložených v zastavěném území našeho 
katastru. Celý systém je také připojen do jednotného systému varová-
ní a vyrozumění obyvatelstva. Toto propojení umožňuje složkám in-
tegrovaného záchranného systému v případě krizových situací zajistit 
předání varovného signálu s verbální informací obyvatelstvu. V rámci 
projektu byla také na objektu základní školy umístěna srážkoměrná sta-
nice, která zajišťuje monitoring srážek a zajistí tak včasnou výstrahu při 
výskytu přívalových dešťů s významným povodňovým rizikem. Data 
s této stanice jsou přenášena na povodňový portál viz. https://www.
povodnovyportal.cz/monitoring
Současně byl zpracován pro celé území městského obvodu Polanka nad 
Odrou digitální povodňový plán. Jedná se o základní dokument pro 
řízení ochrany před povodněmi ve správním území městského obvodu. 
Řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, 
ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků na území měst-
ského obvodu a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán 
obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně 
před povodněmi na úrovni povodňové komise městského obvodu Po-
lanky nad Odrou. Tento dokument je přínosem při koordinační činnosti 
jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, 
kde je umístěna grafická část povodňového plánu, bude přínosem pro 
samotný městský obvod a jeho obyvatele při vyhledávání informací 
i v době mimo povodňové situace. Povodňový plán k nahlédnutí na 
webových stránkách  https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/polanka-
nad-odrou/.
Vše výše uvedené bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Proti-
povodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou“, který je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činily 
3.808 tis. Kč, výše poskytnuté dotace 2.665 tis. Kč. Bylo také zajištěno 
spolufinancování z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 1.084 
tis. Kč a z rozpočtu městského obvodu bylo uhrazeno 59 tis. Kč.
Po provedení celkové instalace byly prováděny poslechové zkoušky a 

Bezdrátový rozhlas – jako systém varování a vyrozumění obyvatel
dolaďování systému, tímto dotčeným děkujeme za pochopení. Městský 
obvod také upustil od využívání nového rozhlasu pro komerční hlášení, 
budou oznamována pouze sdělení týkajících se kulturních a sportov-
ních akcí, smutečních oznámení, oznámení o odstávkách inženýrských 
sítí apod. Rovněž rádi uvítáme jakékoliv připomínky a podněty ze stra-
ny občanů k provozu nového rozhlasu, na tel. 725 528 511, rmihula@
polanka.ostrava.cz.  Doručené podněty budou v průběhu měsíce dubna 
vyhodnoceny.

-RM-
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UPOZORNĚNÍ
Některé zahrádky se již s přicházejícím jarem začínají zelenat a s tím mimo jiné souvisí i jejich úklid. Dovolujeme si Vás proto upozornit, že 
od 01.01.2017 nabyla účinnost obecně závazná vyhláška č. 14/2016 města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného 
materiálu na území města Ostravy. V zájmu ochrany vnějšího ovzduší je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál 
za účelem jeho odstranění.  Rostlinným materiálem pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu  
a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kořeny 
a stonky bylin, listí, jehličí, kůra, plody bylin a dřevin, piliny.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 
- spalování rostlinného materiálu na lesních pozemcích, který vzniká při hospodaření v lesích
- mimořádné rostlinolékařské opatření
- zdolávání požárů a práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných pohrom.

                                                                                            Ing. Zdeňka Kloužková

Ve dnech 27. - 28. března 2017 budou na území MěOb Polanka nad 
Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Do kon-
tejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: te-
levizory, 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)

Přistavení kontejnerů 

Na konci měsíce ledna letošního roku vydala Krajská veterinární správa 
pro Moravskoslezský kraj mimořádné veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy a to na základě potvrzení 
výskytu této nákazy v k.ú. Svinov.
Bylo rozhodnuto o prozkoumání lokality v okolí 3 km od ohniska,  
s cílem zjistit, kolik drůbeže se zde vyskytuje.
Šlo především o přijetí co nejrychlejšího postupu k snížení pravděpo-
dobnosti dalšího rozšiřování choroby. Proto bylo nutné předat občanům 
informace o prevenci, aby zamezili přístupu doma chované drůbeže  
k volně žijícím ptákům a provést samotné sčítání ptactva. 
Občané městského obvodu Polanky nad Odrou byli průběžně informo-
váni o změnách v souvislosti s výskytem nákazy prostřednictvím vyvě-
šení informace na úřední desce, na WEB stránkách městského obvodu 
a prostřednictvím rozhlasu.
Ke dni 24.2.2017 Krajská veterinární správa zrušila opatření přijatá  
v pásmu ochranném a  došlo ke zmírnění opatření v rozsahu určeném 
pro pásmo dozoru.
Ke dni 6. března 2017 byla ukončena veškerá ochranná a zdolávací 
opatření. 
Chtěl bych poděkovat všem občanům za spolupráci při této mimořádné 
situaci a zároveň také pochválit zaměstnance Úřadu městského obvodu 
Polanka nad Odrou za jejich nasazení při plnění tohoto úkolu v obtíž-
ných podmínkách sněhové kalamity. 

 - starosta -

Veterinární opatření

Vernisáž výstavy s názvem „Malá kolektivní výstava malířů z ateliéru 
Viridian“ s koncertem country kapely „Sedlband“ proběhla 15. února. 
Akce s rekordními 55 návštěvníky měla výborný ohlas. Výstava potrvá 
do konce března. 
V „Týdnu prvňáčků“ mají děti každoročně možnost přihlásit se do 
knihovny, a to na celý rok zdarma. Žáci prvních tříd místní školy na-
vštívili knihovnu 1. března. Slavnostním pasováním na čtenáře je pro-
vázel skutečný rytíř v kostýmu. 
V březnu zahájíme zcela novou aktivitu pro seniory, a to „Klub Gene-
race“, ve kterém si budeme společně a pravidelně povídat o knihách  
i knižních novinkách. Tento klub startuje 15. března v 10 hodin. Násle-
dující setkání proběhne ve středu 12. 4. od 10. hodiny. Kdokoli ve věku 
50+ je srdečně zván. 
Dále připravujeme: 
„Lovci perel“, velice úspěšný soutěžní projekt podporující čtenářskou 
gramotnost dětí, do něhož se zájemci mohou zapojit kdykoli během 
jeho trvání, tedy od ledna až do prosince 2017
„Broučci“, klub pro nejmenší děti: každý čtvrtek 10:00 – 11:00 hodin
„Jaro vstávej“, soutěžní kviz pro děti: 1. 3. – 30. 3. 
„Den Ostravských čtenářů“, zábavný kviz: čtvrtek 30. 3.
„Andersenova noc v knihovně“, nocování v knihovně: pátek 31. 3.
„V lese“: soutěžní kviz pro děti: 3. 4. – 27. 4. 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Po: 13:00 – 18:00
Út: 08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čt: 13:00 – 18:00
Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454 

Bc. Karla Zábojová, knihovnice

Knihovna informuje
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POŠTA v Polance nad Odrou
Vážení zákazníci České pošty, s.p.,
s účinností od 1. 5. 2017 dochází ke změně formy poskytování našich 
služeb na území obce Polanky nad Odrou. Na základě těchto změn bude 
pošta Polanka nad Odrou od  18.4.2017 pro veřejnost trvale uzavřena 
(naposled bude své služby poskytovat 13.4.2017).
Nejbližší pobočka v okolí, která poskytuje plný rozsah služeb a která 
bude od 18. 4. 2017 do 29. 4.2017 zajišťovat výdej oznámených listov-
ních zásilek, balíkových zásilek a odnosných důchodů je pošta Klimko-
vice na adrese Náměstí 31, 742 83 Klimkovice, hodiny pro veřejnost 
PO - PÁ 8:00 - 11:00 a 13:30 - 17:00 hodin, SO 8:00 - 10:00 hodin.

Od 1.5.2017 bude na adrese 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, 
ul.1.května 1136/156a, provozován Partner České pošty, s.p.,  který  
bude poskytovat níže uvedené služby v rozsahu hodin pro veřej-
nost: PO - PÁ 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hodin. Vzhledem k státní-
mu svátku bude pro veřejnost otevřeno od 2. 5. 2017.
- Příjem a výdej obyčejných zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, 
příjem a výdej obyčejných slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahra-
ničí, příjem a výdej Tiskovinových pytlů – Obyčejných ze zahraničí 
- Příjem a výdej doporučených psaní a zásilek vnitrostátních a do/ze 
zahraničí, příjem a výdej doporučených balíčků, příjem a výdej do-
poručených slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a 
výdej cenných psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej 
Tiskovinových pytlů – Doporučených do/ze zahraničí 
- Příjem obyčejných balíků a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a 
ze zahraničí, příjem Standardních balíků, příjem a výdej cenných balí-
ků vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej Balíků Do ruky, pří-
jem a výdej Balíků Na poštu, výdej zásilek EMS, příjem zásilek EMS 
vnitrostátních a do zahraničí, 
- Příjem vnitrostátních poštovních poukázek typu A, C, zahraničních 
poštovních poukázek Z/A a Z/C a platebních dokladů SIPO 
- Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžitých částek od pří-
jemců poštovních zásilek, odesilatelů poštovních zásilek, odesilatelů 
poštovních poukázek

- Příjem poštovních poukázek B a D, výplata hotovostí zasílaných pro-
střednictvím Poštovních poukázek B, C, D a vrácených poukázek typu 
A, Z/A a Z/C, výplata uložených a doslaných výplatních dokladů - Dů-
chody
- Služby Poštovní spořitelny  - vklad v hotovosti na účet prostřednic-
tvím platební karty, výběr hotovostí z účtu prostřednictvím platební 
karty, příkaz k úhradě z účtu prostřednictvím platební karty, bezhoto-
vostní platba platební kartou za služby a zboží, příjem Složenek, vpla-
cení dobírkových Složenek, bezhotovostní úhrada Složenky a Poštovní 
poukázky A, výplata Výplatní poukázky ČSOB-ČP, výplaty z vklad-
ních knížek, příjem výplatních šeků, příjem příkazů k úhradě, příjem 
vkladových a úrokových poukázek, příjem vkladů na vkladní knížky, 
výplata šekových poukázek 
- Prodej poštovních cenin a zboží
- Příjem reklamací, žádostí o změnu místa dodání, změnu ukládací poš-
ty, vystavení průkazu zmocněnce a opatření adresáta atd.
Doručování poštovních zásilek ve Vaší obci bude i nadále zajištěno 
prostřednictvím dodejny II Ostrava 8.

Poštovní zásilky, k jejichž převzetí Vás vyzveme v případě neúspěš-
ného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese, budou ulo-
ženy a připraveny k vyzvednutí u Partnera Polanka nad Odrou.
Jestliže Vám ukládání poštovních zásilek nevyhovuje, na Vaši žádost 
připravíme zásilky k vyzvednutí na Vámi vybrané poště. Pokud jste již 
o změnu ukládací pošty požádali, Vaši žádost i nadále respektujeme.
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno.
Nejbližší pobočka v okolí, která poskytuje plný rozsah služeb je pošta 
Klimkovice na adrese Náměstí 31, 742 83 Klimkovice, hodiny pro ve-
řejnost PO-PÁ 8:00-11:00 a 13:30-17:00 hodin, SO 8:00 – 10:00 hodin. 
Informace o všech našich pobočkách získáte na www.ceskaposta.cz, 
popř. na zákaznické lince 840 111 244. 

Česká pošta, s.p.         
Pobočková síť Severní Morava

Od rozhodnutí České pošty změnit polaneckou pobočku na tzv.„Part-
nera České pošty“ uběhly už skoro dva roky. Naše zastupitelstvo mezi-
tím jednalo o možnosti provozovat poštu pod městským obvodem, ale 
navrhované finanční podmínky byly v dané chvíli nepřijatelné. Přesto 
bylo zastupitelstvo připraveno znovu jednat při předložení nových pod-
mínek a nadto bezplatně poskytnout nově upravené prostory v budově 
staré školy. Zároveň jsme si vyžádali a obdrželi stanovisko, že pošta a 
její služby budou v Polance zachovány i v případě, že jakýkoliv poten-
ciální partner od smlouvy odstoupí. 
Věřím tedy, že poštovní služby budou provozovány k maximální spo-
kojenosti polaneckých občanů i po oznámení České pošty s.p ze dne 
31.1.2017, že od 1.5.2017 dochází ke změně způsobu obsluhy u pošty 
Ostrava 25. Poštovní služby bude od tohoto termínu poskytovat smluv-
ní provozovatel Charita Hrabyně. Prozatím z důvodu změny provozo-
vatele dochází k uvedenému datu jen ke změně hodin pro veřejnost.

Poznámka ke změně způsobu obsluhy pošty
Současné hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa             9:00 – 11:00, 13:00 – 18:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek     9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 hod.
Hodiny pro veřejnost od 1.5.2017 u pošty Partner Ostrava 25:
pondělí-pátek              9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 hod.
Městský obvod s ohledem na potřeby občanů městského obvodu při za-
jištění poštovní služby doporučil posun hodin pro veřejnost 2x týdně do 
18:00 hod. Dle oznámení zástupce České pošty bude toto doporučení 
zváženo provozovatelem po seznámení se s jeho novou činností, po-
sléze se nový provozovatel nebrání případné úpravě provozních hodin.
Vzhledem ke změně způsobu obsluhy dále dojde k rekonstrukci prosto-
rů pobočky, a  proto bude pošta Ostrava 25 v termínu 18. - 28.4.2017 
dočasně uzavřena.
Dne 2.5.2017 bude pošta opět otevřena.

starosta

Ředitelka Mateřské školy 
v Ostravě-Polance nad Odrou informuje:

Ve školním roce 2017/2018 dochází k důležitým změnám ve 
školském zákoně, které se týkají zákonných zástupců 

předškolních dětí a zápisu do MŠ.
Od 1.9.2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti, 

které jsou narozeny  od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Zákonní zástupci jsou povinni přijít s těmito dětmi k zápisu/ 

pokud ještě mateřskou školu nenavštěvují /.
Pro tento školní rok se změny týkají také 4 letých dětí, které se 

budou přijímat přednostně. 
Všechny informace rodiče najdou na www.mspolanka.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2017 – 2018

se bude konat dne 9.května 2017
od 8.00 hod – do 15.30 hod

v budově Mateřské školy Malostranská 124
Ostrava-Polanka nad Odrou

Zákonní zástupci dítěte přinesou:
Vyplněnou přihlášku s potvrzením dětského lékaře

/k dispozici na www.mspolanka.cz/



V průběhu opravy kostelní věže byla demontována  i tzv. věžní makovi-
ce, jak se odborně nazývá kulovitý útvar pod samotným vrcholem věže. 
Pamatuji si, že jako děti jsme věřili historkám, že je v ní ukrytý poklad 
anebo karetní stoleček a židle pro tajemné hráče. Byl jsem proto velmi 
zvědavý co se ve skutečnosti najde. Ukázalo se, že realita je sice jiná 
než dětské představy, ale zdaleka ne nezajímavá. Nalezeny byly více 
než 100 let staré dokumenty. Tyto původně německy psané texty byly 
přeloženy a s jejich zněním se nyní můžete seznámit i vy.  
List 1
Na paměť slavnostního osazení a uložení věžní makovice budiž násle-
dující stručné stavební dějiny tohoto svatostánku do makovice vloženy.
19. července 1892 se po oficiálním převzetí staveniště budovateli koste-
la, staviteli Carlem Kernem a Carlem Blumem z Opavy, c. k. inženýrem 
Leonardem Seehofem v zastoupení vedoucího stavby pana c. k. vrch-
ního inženýra Konstantina Komárka a za účasti tehdejšího vrchního 
úředníka knížete Blüchera pana barona Zedtwitze, stejně jako zástupců 
obce Polanka začalo se stavbou a 26. tohoto měsíce slavnostním způ-
sobem položen základní kámen.
Při kopání základů se ukázalo, že stavební pozemek byl mimo veškeré 
očekávání natolik špatný, že se muselo přistoupit k umělému založení 
základů. Proto byl založen rošt pilotů a zatlučeno celkem 332 kusů pilo-
tů z borového dřeva. S touto pilotáží se začalo 27. srpna a 21. září byla 
dokončena. V tomtéž roce bylo ještě vystavěno zdivo až do výše 3 m nad 
kostelní podlahu a 25. listopadu byly kvůli nadcházejícímu chladnému 
ročnímu období práce zastaveny. 
13. března 1893 byly práce opět zahájeny a postupovaly tak rychle, že 
17. června se mohlo začít se stavbou krovu.
List 2a
Dnes 26. září stojí tu kostel až na omítku uvnitř a venkovní omítku věže 
téměř dokončen.
Dohledem na stavbu byl pověřen z naší strany náš stavbyvedoucí Max 
Pokorny ze Šternberka na Moravě.
Jako zednický polír fungoval Franz Nedela z Kateřinek u Opavy, jako 
tesařský polír Eduard Schrammek z Píště v Prusku.
Z živnostníků byli na stavbě zaměstnáni: sochař Julius Kellner z Opavy, 
který se již nedožil dokončení stavby, protože 9. září zemřel, dále klem-
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TAJEMSTVÍ KOSTELNÍ VĚŽE
pířský mistr Karl Krämer, pokrývačský mistr Albert Blum, zámečnický 
mistr Benedikt Czeike, stolařský mistr Leopold Proksch, mědikovec Ji-
han Pilschke, pozlacovač Wilhelm Mikusch.
Neštěstí se na stavbě dosud nestalo a doufáme, že také až do konce před 
ním zůstaneme uchráněni.
Polanka 26. září 1893 podepsáni: Carl Kern, architekt a stavitel, Carl 
Blum, stavitel, Max Pokorny, stavbyvedoucí
List 2b
Bohužel se na konci předchozí listiny vyslovené přání nesplnilo. 4. října 
1893 ráno o půl 5 se nově postavená věž zcela zřítila. Strašná bouře 1. 
a 4. října zapříčinila pád věže. Naštěstí při zřícení nedošlo ke ztrátě lid-
ských životů. Na jaře 1894 začala opětovná výstavba věže a 11. srpna 
byla opět osazena makovice.
Opava v měsíci srpnu 1894
podepsáni: Konstantin Komárek, c. k. vrchní inženýr a vedoucí stavby, 
Johann Hesch (?) ??? in Polanka
Popis tehdejších událostí se zachoval i v Kostelní kronice, která je líčí 
následovně.
V roce 1882 byl založen Spolek stavební kostela v Polance, do kterého 
přispěla hraběnka Karolina z Berolingen částkou 40 tisíc zlatých. Tato 
suma byla v roce 1885 navýšena na 95 tisíc zlatých. V roce 1891 začala 
jednání o stavbě a 20. ledna 1892 byl posvěcen základní kámen. Stavbu 
od počátku provázely těžkosti. Základy kostela musely být kvůli tekou-
cím pískům v podloží zpevněny dlouhými dřevěnými piloty. I přesto se 
podařilo stavbu dokončit 26. září 1893, kdy byl slavnostně vysvěcen 
věžní kříž. O několik dní později, 4. října 1893, se však chrámová věž 
zřítila k zemi. Kníže Blücher po této události chtěl postavit jen malou 
zvonici, ale c. k. zemská slezská vláda mu nařídila postavení nové věže, 
22 metrů vysoké, s hodinami, střešní makovicí a kovaným železným 
křížem, na jeho vlastní náklady. Kníže Blücher se sice podřídil, avšak 
poté kostel prohlásil za soukromý majetek, obehnal jej plotem a zaká-
zal do něj přístup veřejnosti. Tento stav trval až do 1. prosince 1898, 
kdy byl kníže ukonejšen částkou 30 tisíc zlotých z nadace hraběnky 
Karoliny a zvony se opět rozezněly. Kostel byl pak slavnostně vysvě-
cen 22. dubna 1900.

-S.V.-
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OSADNÍ VÝBOR JANOVÁ A PŘEMYŠOV
Maškarní karneval ukončil zimu.
Dětský maškarní ples patří k akcím, které se vždy setkají se zájmem a bývají přiměřeně navštívené. Maminky si rády najdou čas, aby připravily 
svým ratolestem nápaditý kostým či masku a všichni si pak plesové dovádění jaksepatří užívají. Nejinak tomu bylo i 24. února, kdy Společenský 
dům na Janové opět patřil dětem. Vnitřní prostory Společenského domu se podařilo patřičně plesově vyzdobit a příchozí se zde určitě cítili dobře. 
Pomalované tváře doplnily maškarní garderobu a mnohdy změnily vzhled dítek k nepoznání. O dobrou zábavu se postaraly členky Osadního vý-
boru a dobrovolnice z řad rodičů, které nenechaly děti odpočinout. V omezeném prostoru sálku probíhaly hry, soutěže a taneční rej za doprovodu 
reprodukované hudby, přiměřené věku malých tanečníků. Věkový rozdíl snad nikomu nevadil. Mumraj nejmenších, jejichž krůčky podléhaly 
bedlivé kontrole starostlivých maminek, spolu s dováděním malých slečen, které se podobné veselice účastnily letos možná i naposledy. Dětské 
střevíčky nevydrží navždy a sladký čas her vystřídá neméně kouzelná doba dospívání.
Volbu nejlepší masky vyřešili pořadatelé i letos stejně jako v předchozích letech. Žádná se nekonala, zvítězili po právu všichni. K radosti dětí i 
zadostiučinění přičinlivých maminek, jejichž kostýmní kreace byly beztak všechny nejzdařilejší. Po společném fotografování přišlo na řadu bingo, 
které v naší tradici nahrazuje plesovou tombolu. Děti rády vyhrávají. V našem bingu vyhrají vždy všichni, byť to nejsou bůhvíjaké cennosti.
Na dobré náladě, která provázela celý maškarní ples, měly svůj nezanedbatelný podíl dámy, starající se o občerstvení, soused, který svými technic-
kými prostředky zajišťoval hudební ozvučení a všichni další, kteří uklízeli, bavili děti a svým přispěním nezištně pomáhali dobré věci. Závěrem 
poznatek, který neunikl pozorným účastníkům. Oproti jiným ročníkům převládaly mezi maskami jednoznačně holky. Kluci jako by se v osadách 
přestali rodit. Snad nás příští ročník Dětského maškarního plesu přesvědčí o opaku. Uvidíme.

                                                                                                                                              -n-

POHÁDKOVÝ LES
NA JANOVÉ

Osadní výbor Janové a Přemyšova ve spolupráci se Školskou, kulturní a sportovní
komisí si vás dovoluje pozvat na:

Děti čeká cesta lesem, s řadou úkolů a soutěží za pomocí pohádkových postav.
Na konci trasy na Svinovské myslivně odměna.

Na cestu do pohádky můžete vyrazit od 13:00 do 16:00 hodin
(les na Janové,bus č. 64, 53- zas.Tomášková, podle značek ke startu)

Po skončení Pohádkové cesty pokračuje zábava pro děti.
Ukončení akce táborákem

(špekáčky, chleba, podle chuti si každý donese).
Další občerstvení zajištěno.

dne 8.května 2017

Děti: 50,-Kč za soutěžící dítě
Dospělí: zdarma

POHÁDKOVÝ LES
NA JANOVÉ

9. dubna 8:45 Květná neděle
(Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. Lidé před něj pokládají palmové 
ratolesti.)
13. dubna 17:30 Zelený čtvrtek
(Umývání nohou učedníkům. Ustanovení večeře Páně.
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení.)
14. dubna 17:30 Velký pátek 
Zpívané pašije podle Lukášova evangelia
Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapření, Ježíš před Pilátem, 
Výsměch vojáků, Ukřižování, Ježíšova smrt.)
16. dubna  8:45 Boží hod velikonoční
(Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)
Máme před sebou velikonoční svátky. Kromě víkendu je volno i na 
Velký pátek a Velikonoční pondělí. To potěší. Zároveň před nás klade 
výzvu, jak využít tyto dny? Otevírá se prostor pro výlety, dodělávky 
rozdělané práce, odpočinek. V pondělí většinou obcházíme rodiny a 
příbuzné s případným pro ženy a dívky blahodárným aktem vyšlehání. 
Všeobecně panuje veselo a dobrá nálada. 

Velikonoční bohoslužby v Husově sboru 
Jako křesťané vstupujeme do Velikonoc již Květnou nedělí, abychom 
ve Svatém týdnu prožívali s Kristem jeho cestu do Jeruzaléma, utrpení, 
ukřižování a slavné vzkříšení. Je to něco, co nemůžeme plně pochopit 
rozumem. A přece je líčení těch událostí a velikonočního rána tak sil-
né… Tam, kde je strach, úzkost, obavy, přináší Kristus pokoj. Prázdnota 
se postupně proměňuje v radost. Život má zase smysl. Spasitel poznal 
smrt, ale přemohl ji, vstal z mrtvých, byl vzkříšen. Z toho se radujeme. 
V knize přírody čteme obdobně: Po období spánku nastává probouzení 
se, rozpuk, pohyb, zřetelné vítězství života. Nechápeme plně, jak je 
to možné, ale vnímáme to, ovlivňuje nás to, jsme této reality dokon-
ce součástí. Obdobně je to i s velikonočním příběhem, jak jej podává 
Bible, pokud dobře nastavíme svůj vnitřní zrak víry. Ať je pro nás jaro 
nabytím nových sil, naděje, radosti a svěžesti!

Přeji všem pěkné a požehnané Velikonoce a těším se na případné se-
tkání!

Tomáš Chytil, farář Církve československé husitské
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Házenkářské jaro je v plném proudu
Po nedlouhé zimní přestávce se s počátkem nového roku ihned rozběh-
ly aktivity házenkářského klubu Polanka, a to nejen na poli sportovním, 
ale také společenském. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčast-
nili tradiční akce „Pochování basy“, která se uskutečnila v posledním 
únorovém víkendu a je pro náš klub možností jak se prezentovat také 
mimo sportovní prostředí. 
Po krátkém, ale intenzivním přípravném období v měsíci lednu, se hned 
v únoru rozběhly odvetné části dorosteneckých a mužských soutěží a 
sportovní sezona se tak na palubovce sportovní haly rozjela naplno. 
Do soutěžních utkání se zapojila družstva mužů, staršího i mladšího 
dorostu.
Mužská soutěž je velmi vyrovnaná, jsou proto k vidění velmi zajímavá 
a dramatická utkání. Družstvo mužů se pohybuje v klidném středu ta-
bulky, avšak každý bod navíc může znamenat přesun na přední místa. 
Velmi pohlednou a kvalitní hrou se letos prezentuje tým staršího do-
rostu, který je veden trenérem Martinem Hradilem. Družstvo mladšího 
dorostu, které po celou sezonu bojuje s nedostatkem hráčů, se pohybuje 
v polovině tabulky 2. ligy
Družstva mladších a starších žáků, která trénují pod vedením Petry Ze-
leňákové a Dagmar Tvarožkové, začínají své mistrovské soutěže poz-
ději, až koncem března, a z tohoto důvodu se v období měsíců únor 
a březen účastnila zejména přátelských přípravných turnajů. Družstvo 
starších žáků potěšilo pěknými výsledky i předvedenou hrou na turna-
jích v Pardubicích (3. místo) a brněnských Maloměřicích (2. místo). 
Výkony družstva mladších žáků mají dlouhodobě vzrůstající tendenci, 
což se potvrdilo na turnajích Česko-Slovensko-Polské ligy mladších 
žáků. Jednotlivé turnaje se konaly na Slovensku (Martin), v Polsku (Za-
wiercie) a na závěr v nedaleké Kopřivnici a ze všech třech turnajů si 
naši mladší žáci odvezli medailové umístění. Nezbývá než popřát, aby 
pozitivní přístup a radost ze hry vydržela i do budoucna. 
S počátkem jara se opětovně rozběhla také soutěž minižáků, která se 
hraje formou turnajů a její prioritou je především radost ze získání zá-
kladních herních dovedností, což je nejlepšíinjekcí k dalšímu hernímu 
růstu malých sportovců. 

V rámci mimosoutěžních aktivit se mládežnická družstva v období Ve-
likonoc zúčastní každoročního turnaje Prague CUP 2017, který se řadí 
mezi největší házenkářské turnaje v Evropě. 
V pondělí 1. května se v areálu Dělnického domu uskuteční tradiční 
turnaj házenkářských generací. Jedná se o velmi oblíbenou, nejen há-
zenkářskou akci, při které se mohou hráči různých generací a ročníků 
narození setkat na jednom hřišti. Všechny Vás srdečně zveme.
V neposlední řadě byly zahájeny přípravné práce spojené s pořádáním 
23. ročníku mezinárodního házenkářského turnaje Polanka Cup, který 
se letos koná v termínu 9.-11. června 2017. Předpokládáme, že zápa-
sová klání se odehrají na třech obvyklých místech – fotbalovém hřišti, 
sportovní hale a v areálu Dělnického domu. V rámci turnaje bude v 
sobotu 10. června připraven Dětský den a bohatý doprovodný pro-
gram zakončený ohňostrojem. Pro děti budou připraveny také soutěže 
o drobné ceny, kolo štěstí, lanová dráha, skákací hrad a další atrakce. 
Dovolujeme se pozvat všechny příznivce házené na naše utkání a při-
pravované akce.

**Házenkáři**

Rozpis domácích zápasů
Termín Kategorie Čas Soupeř
2. duben 2017 minižáci 8:30 turnaj  
 ml. žáci 13:00 SKP Frýdek-Místek
 st. žáci 14:20 SKP Frýdek-Místek
9. duben 2017 muži 16:00 TJ Holešov
23. duben 2017 minižáci 8:30 turnaj  
 ml. žáci 13:00 HCB Karviná
 st. žáci 14:20 HCB Karviná
30. duben 2017 ml. žáci 9:00 Sokol Ostrava
 st. žáci 10:20 Sokol Ostrava
 ml. dorci 12:45 Tatran Litovel
 st. dorci 14:30 SK Žeravice
 muži 16:30 Tatran Litovel B
8. května 2017 st. dorci 13:00 KH Z Vsetín
21. květen 2017 ml. žáci 9:00 TJ Nový Jičín
 st. žáci 10:20 TJ Nový Jičín

Z leva:Ondřej Pavlík, Maxmilián Hýža, Vojtěch Prašivka, Ondřej Kudela, 
Tomáš Augustýn, Matěj Hýža, Dominik Kohut, Oliver Ulman
Brankáři: David Bystroň a Adam Kubica

O tom, že je na hasiče spolehnutí v těžkých chvílích jako je požár nebo 
živelní pohroma se všeobecně ví. V průběhu letošní zimy se navíc uká-
zalo, že umí i perfektně zorganizovat sportovně -zábavnou akci. 
Ve dnech 14. a 21. ledna 2017 se na zamrzlém rybníku u Sokolovny 
konalo večerní bruslení pro veřejnost a to zcela zdarma. Hasiči z výjez-
dové jednotky odhrnuli z ledu sníh, nachystali lavičky a připravili na 
večer osvětlení. Na zahřátí se dal zakoupit svařáček a především pro 
děti se zdarma rozléval čaj. Akci považujeme za úspěšnou, a to hlav-
ně díky vysoké návštěvnosti. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň  
a v případě, že v příští sezóně bude zase mráz, bruslení určitě rádi zo-
pakujeme.

BRUSLENÍ S HASIČI

výbor SDH
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Městský obvod Polanka nad Odrou se i letos zapojil do soutěže okol-
ních obcí s názvem „Vesnické sportovní hry“. První soutěž se uskuteč-
nila v sobotu 11.2.2017, a to v plavání. Plavalo se v porubském bazénu 
Sareza, volným způsobem na 100m. Naši plavci David Lauterbach, 
Michal Janda a Vojtěch Šichnárek obsadili krásné páté místo. Další 
soutěžní kolo se konalo 25.2.2017, tentokrát bourali naši reprezentanti 
kuželky. Sestavení týmu se povedlo a borci Rudolf Meca, Otto Zajon-
ček, Ivo Šajer a Luděk Prokop obsadili krásné čtvrté místo. V celkovém 
pořadí se dělí Polanka nad Odrou o 3. a 4. místo s Velkou Polomi. 
Čekají nás během roku další soutěže, pro které stále hledáme zájemce 
se soutěživým duchem. Ti se mohou hlásit na mob. 737621949. Více  
o všech soutěžích naleznete na webových stránkách soutěže www.
vshry.cz , nebo našem facebookovém profilu Vesnické sportovní hry - 
Polančani.   Za ŠKSK Martin Sýkora

Vesnické sportovní hry odstartovaly

Rozlosování Muži „A“ 2016/2017 jaro
Datum a čas Den Domácí Hosté
19.3.2017 15:00 NE Polanka „A“ Bílovec
25.3.2017 15:00 SO Břidličná Polanka „A“
2.4.2017 15:30 NE Polanka „A“ Kobeřice
8.4.2017 15:30 SO Čeladná Polanka „A“
16.4.2017 16:00 NE Polanka „A“ Vendryně
23.4.2017 16:00 NE SO Bruntál Polanka „A“
30.4.2017 16:30 NE Polanka „A“ Háj ve Slezsku
6.5.2017 16:30 SO Slavia Orlová Polanka „A“
14.5.2017 16:30 NE Polanka „A“ Šenov
20.5.2017 17:00 SO Dětmarovice Polanka „A“
28.5.2017 17:00 NE Polanka „A“ Frenštát
4.6.2017 17:00 NE Bohumín Polanka „A“
11.6.2017 17:00 NE Polanka „A“ Krnov
17.6.2017 17:00 SO Český Těšín Polanka „A“
    
Rozlosování Muži „B“ 2016/2017 jaro
Datum a čas Den Domácí Hosté
18.3.2017 15:00 SO Polanka „B“ Slavoj Rychvald
25.3.2017 15:00 SO Polanka „B“ Pustkovec
1.4.2017 15:30 SO Krásné Pole Polanka „B“
8.4.2017 15:00 SO Polanka „B“ Michálkovice
15.4.2017 16:00 SO Hrušov  Polanka „B“
22.4.2017 15:00 SO Polanka „B“  Hlubina B 
29.4.2017 16:30 SO Třebovice Polanka „B“
6.5.2017 15:00 SO Polanka „B“ Vřesina B
13.5.2017 16:30 SO Slavoj Rychvald Polanka „B“ 
20.5.2017 15:00 SO Polanka „B“ Hošťálkovice
27.5.2017 17:00 SO Koblov Polanka „B“
31.5.2017 17:00 ST Muglinov Polanka „B“
3.6.2017 15:00 SO Polanka „B“ Slovan Ostrava

Rozlosování jarní části fotbalových soutěží
Rozlosování Dorost 2016/2017 jaro
Datum a čas Den Domácí Hosté
Datum a čas Den Domácí Hosté
18.3.2017 12:15 SO Polanka Svinov
25.3.2017 12:15 SO Polanka Vrbno p.P.
2.4.2017 12:30 NE Vítkov Polanka
8.4.2017 12:15 SO Polanka Dolní Benešov
16.4.2017 10:00 NE Město Albrechtice Polanka
22.4.2017 12:15 SO Polanka Vratimov
6.5.2017 12:15 SO Polanka Horní Benešov
10.5.2017 17:00 ST Klimkovice Polanka 
14.5.2017 11:00 NE Rýmařov Polanka
20.5.2017 12:15 SO Polanka Kobeřice
27.5.2017 14:30 SO Studénka Polanka 
3.6.2017 12:15 SO Polanka Darkovičky
10.6.2017 14:00 SO Fulnek Polanka
17.6.2017 12:15 SO Polanka Hradec n.M.
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Dění v Dělnickém domě a Sportovní hale
Dělnický dům
I v letošním roce se konalo 12 plesů (což je na Ostravsku unikát), na 
které se přišel pobavit značný počet našich spoluobčanů i lidí z široké-
ho okolí. Basa se pochovala, plesové veselí skončilo. 
Denně se hraje badminton, pravidelně cvičí jóga, probíhá cvičení DTJ 
ASPV (Asociace sport pro všechny), konají se pravidelné schůzky 
místní organizace Skautů. První březnovou sobotu proběhl mezinárod-
ní turnaj v šachu za účasti 104 hráčů. 
Chystají se oslavy narozenin, svatební hostiny, třídní srazy, schůze míst-
ních organizací a spolků, turnaje ve volejbalu, beach volejbalu, házené, 
nohejbalu, badmintonu a beach badmintonu, cvičení na trampolínách.
V brzké době připravíme na sezonu i sportoviště pro plážové sporty, 
zvýšíme jeho oplocení a venkovní areál Vám tak bude po dlouhé zimě 
opět plně k dispozici.

Sportovní hala
I zde probíhá každodenní sportovní činnost. V dopoledních hodinách 
halu využívá ZŠ Heleny Salichové k výuce tělesné výchovy a při or-
ganizováni sportovních akcí. Odpolední, večerní a víkendové hodiny 
jsou přednostně poskytnuty sportovním organizacím, které mají sídlo 
v našem městském obvodu, a které zajišťují výkonnostní sport ( VK 
Polanka, SK Házená Polanka, TJ Sokol Polanka a FK SK Polanka). 
Zbývající volné hodiny pak využívají ostatní zájemci. 

Kontakty pro informace a objednávky jednotlivých sportovišť a prostor 
naleznete na webových stránkách naší obce. 
Těšíme se na Vás.

UPOZORNĚNÍ !!!
Dovolujeme si našim spoluobčanům znovu připomenout, že zelené kontejnery na směsný komunální odpad, umístěné u Dělnického domu a Spor-
tovní haly, slouží pro potřeby těchto objektů!
Žádáme tímto některé naše spoluobčany, aby svůj směsný a stavební odpad ukládali do svých sběrných nádob, sběrných dvorů nebo využili služeb 
nabízených firmou OZO ! Děkujeme 

Správa Dělnického domu a Sportovní haly

Ukončení prodeje jízdenek u řidičů MHD
Od 1. 4. 2017 bez doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD. Naku-
pujte jízdenky elektronicky.
Rekonstrukce mostu Mládeže
Od 1. 4. 2017 (předpokládaný termín ukončení: září/říjen 2017)
Dlouhodobá výluka na linkách č. 12, 17 a 18. 
Náhradní doprava zajištěna.
I. etapa rekonstrukce estakády Bazaly
Od 3. 4. 2017 (předpokládaný termín ukončení: říjen/listopad 2017)
Dlouhodobá výluka na linkách č. 20, 22 a 110. 
Odklon linek bez zavedení náhradní dopravy.
Velikonoční prázdniny 13. 4. 2017
Nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním řádu označené 
poznámkou „c“.

Informace DPO
Státní svátky 14. a 17. 4. 2017
Všechny linky pojedou podle platného nedělního jízdního řádu.
Práce na trolejovém vedení a podbíjení kolejí 14. 4. – 16. 4. 2017
Výluka na lince č. 5. Náhradní doprava zajištěna.
Snášení mostů na ul. Plzeňské 15. a 16. 4. 2017
Výluka na linkách č. 11 a 15. Náhradní doprava zajištěna.
Výměna kolejnic na smyčce Vřesinská 22. 4. 2017
Výluka na linkách č. 5, 7, 8 a 17. Náhradní doprava zajištěna.
Projížďky historickými vozidly k Dolu Michal 22. 4. 2017
Vyhlídkové jízdy k Domu Michal u příležitosti Dne památek a sídel.
Práce na trolejovém vedení v křižovatce ul. Nádražní x Mariánsko-
horská 29. 4. 2017
Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 11, 101, 102, 106 a 108. 
Náhradní doprava zajištěna.
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Přijďte mezi nás
Vážení spoluobčané, víte, že v naší obci působí téměř 25 let místní 
organizace STP (Svazu tělesně postižených) s klubem SPCCH (Svaz 
postižených civilizačními chorobami)? Scházíme se 1. středu v měsíci 
od 16 hodin ve školní jídelně naší základní školy. Nemusíte mít „hla-
vu v podpaží“, abyste se stali našimi novými členy. Pokud např. trpíte 
pohybovým ústrojím, máte problémy se srdíčkem,  vysokým tlakem, 
očima, špatně slyšíte, léčíte se na diabetes, přijďte mezi nás!  
A co vás s námi čeká? Kromě pravidelných schůzek, na kterých mí-
váme program u příležitosti Dne matek (vystoupení dětí ZŠ), smažení 
vaječiny a nadcházejících vánoc, máme možnost navštěvovat divadel-
ní představení a chodit plavat do lázní Klimkovice. Dále chodíme na 
procházky (vloni jsme třeba navštívili muzeum panenek v Dobroslavi-
cích), organizujeme jednodenní zájezdy s návštěvou zajímavých míst 
(Olomoucko, Prostějovsko-lázně Slatinice, kde nám nabídli krátkodo-

bý léčebný pobyt, který začátkem roku využilo 8 našich členů). Máme 
také možnost se zúčastnit týdenních rekondičních ozdravných pobytů s 
lékařským dozorem v horských nebo lázeňských hotelích nebo penzio-
nech, na kterých cvičíme jak „ na suchu“, tak i v bazénu, účastníme se 
přednášek, vycházek a společných posezení. Budete mít možnost na-
hlédnout do naší kroniky, kterou vede zakládající členka našeho spolku 
paní Eva Kalášková. Pokud bydlíte sami nebo s mladými, kteří jsou 
celý den v práci, přijďte mezi nás a při společných akcích zapomenete 
na své problémy a bolístky. Neprožívejte své dny pouze mezi ledničkou 
a televizí. Dokud vám ještě slouží hlava a nohy, udělejte něco pro sebe 
a své zdraví. Těšíme se na vás! 

Za výbor STP 
Marta Hrachová - tel. 604 773 953
Sylva Šebestová - tel. 608 454 427

Pravidelné  schůzky polanských seniorek se konají  ve 14 denních in-
tervalech vždy v úterý od 14:00 h do 16:00 h  v malém sále U Friedlů 
(mimo prázdninové měsíce). Jejich náplní jsou poutavé přednášky, be-
sedy z historie naší obce, ale i z oblasti zdravotnictví, sociálních slu-
žeb a další akce.  Každým rokem pořádáme  zájezd pro seniory a další 
zájemce z řad našich spoluobčanů do krásných míst naší republiky.  V 
loňském roce jsme v říjnu  zorganizovaly zájezd „Podzimní  Floria 
2016  Kroměříž“. I když nám počasí nepřálo, přesto stál zájezd  za 
to. Shlédli jsme „Mezinárodní výstavu bonsají“, expozici okrasných 
dýní, chilli papriček, jablečných i jiných produktů, výstavu a prodej 
okrasných keřů, ovocných stromků, cibulovin, zahradního nábytku, za-
hradnických potřeb, drobného domácího zvířectva a dalšího sortimen-

Klub seniorů oslaví 29. dubna 2017 již 38 let svého trvání.  
tu. Součástí výstavy bylo i 6 okrasných zahrad (japonská, provensálská 
a další). K lepší náladě přispělo i vystoupení Moravanky. 
V současné době připravujeme  zájezd opět do Kroměříže na prodejní 
výstavu „Jarní Floria 2017 Kroměříž“, jehož součástí bude i prohlídka 
historické části města (tato nebyla vloni v říjnu uskutečněna z důvodu 
nepříznivého počasí).  V rámci našich aktivit pořádáme i menší výlety 
do okolí. Z bohaté nabídky našich výše uvedených aktivit a mnoha dal-
ších si může každý vybrat podle svého zájmu.  
Vážené seniorky a také senioři! Jestli je vám 60, 70 nebo více let, přijď-
te mezi nás, rády vás mezi  námi uvítáme.   
Těšíme se na vás!                                               

-KS-

Vyhlídková věž Nové radnice patří mezi dominanty města. Ročně si 
odtud prohlédne Ostravu více než 40 tisíc návštěvníků, z toho téměř 
čtvrtina je z ciziny. Součástí prohlídky může být rovněž výklad prů-
vodců. Po kompletní výměně výtahu, která probíhala po celý únor, je 
Vyhlídková věž opět od 4. března zpřístupněna veřejnosti a pracovníci 
infocentra připravili na sezónu několik novinek. 
Vyhlídkovou věž mohou zájemci navštívit od března do října denně 
od 9 do 19 hodin, od listopadu do února pak od 9 do 17 hodin. Velkou 
komplikací byla pro pracovníky pobočky OIS Věž z kraje roku kom-
pletní výměna radničního centrálního výtahu, který vede do 6. patra, 
kde informační centrum sídlí. Jinak než výtahem se totiž na Vyhlíd-
kovou věž není možné běžně dostat a proto musela být na delší dobu 
úplně uzavřena. „Za výměnu výtahu jsme rádi. Bylo sice nevyhnutelné, 
abychom kvůli tomu věž zavřeli, ale magistrát nám velmi vyšel vstříc 
ohledně termínu. Záměrně jsme vybrali zimní období, kdy je návštěv-
nost rozhledny slabší. V prosinci tady ale míváme akce pro děti, v lednu 
se pro změnu konalo mistrovství v krasobruslení a potvrdila se naše 
očekávání o návštěvě mnoha cizinců. Logicky proto padla volba na 
únor,“ vysvětluje vedoucí pobočky Jakub Otto. „Informační kampaň 
o uzavření byla podle nás dostačující. Stávalo se jen velmi zřídka, že 
nás kontaktoval někdo, kdo o této záležitosti nevěděl a snažil se marně 
na věž dostat. Všichni jsme ale rádi, že je to pryč, a že můžeme opět 
návštěvníky přivítat. Zvětšena byla rovněž kapacita výtahu, a to z pů-
vodních 6 na 8 osob.“
Novinkou komentovaných prohlídek jsou rezervace předem
Stovky Ostravanů se pravidelně zúčastňují veřejných komentovaných 
procházek městem, které Ostravský informační servis (OIS) již několik 
let s úspěchem pořádá. Trasy i témata prohlídek se každý rok mění, aby 
si na své přišli všichni a ani letos tomu nebude jinak.
„Sezónu zahájíme 12. března komentovaným výšlapem na haldu Emu. 
Dále jsou v plánu čtyři zcela nové trasy a témata. Oprášíme také ně-
které oblíbené prohlídky z minulosti a myslíme také na 750. výročí 
založení města. Bude toho spousta,“ láká Jana Kovářová, která má v 
OIS na starosti průvodcovský servis. „Velký zájem veřejnosti nás těší. 
Pravidelní návštěvníci nejsou výjimkou, a to, že jich přibývá, je pro nás 
povzbuzením, ale zároveň i závazkem.“
Z důvodu vzrůstajícího zájmu o komentované procházky však OIS 
sáhnul ke změně, která přinese větší komfort návštěvníkům. „Přestože 

Vyhlídková věž 
jsme mívali na každou prohlídku pro případ obzvlášť velkého zájmu 
k dispozici dva průvodce, stávalo se, že ani to nestačilo, skupiny byly 
příliš početné a někteří měli problém průvodce slyšet. Proto jsme se 
rozhodli zavést systém rezervací přes náš web, email i telefon. Počet 
návštěvníků tak bude sice omezený, ale věříme, že tato změna naše 
prohlídky zkvalitní.“ Přehled komentovaných prohlídek, ale i dalšího 
kulturního, sportovního nebo společenského dění v Ostravě najdete na 
webových stránkách www.ostravainfo.cz.
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Základní škola Heleny Salichové 
V březnu roku 2017 si připomínáme 65 -té výročí otevření tzv. “Nové 
školy“, nyní „Základní školy Heleny Salichové“. Zároveň uplynulo 70 
let od zahájení její stavby. Na svou dobu se podařilo vybudovat úžas-
né dílo, které svým koncepčním pojetím splňuje i současné požadavky 
kladené na výuku. Prostorové podmínky i umístění školy mimo hlavní 
dopravní komunikace vytváří příjemné a bezpečné prostředí v klido-
vé části obce. Polanecká škola vždy měla mezi školami v okolí dobré 
jméno, o které se nemalou měrou zasloužil nejen pedagogický sbor, ale 
i ostatní zaměstnanci. Díky obsazení velmi kvalitními učiteli se v této 
tradici snažíme pokračovat i v současnosti. Svědčí o tom celá řada úspě-
chů, jak ve znalostních, tak i sportovních a dovednostních soutěžích i 
na mezinárodní úrovni. V posledních létech byla realizována celá řada 
projektů ke zkvalitnění vzdělávání, což představovalo několik miliónů 
na investice do informační a didaktické techniky. Získali jsme i další 
finanční zdroje pro studijní výjezdy žáků a učitelů do zahraničí. Sedm 
let udržujeme partnerství se dvěma školami tj. se ZŠ Prokopa Diviše ve 
Znojmě – Příměticích a se slovenskou Základní školou Starozagorská 
8 v Košicích ve čtvrti, která se nazývá Košického vládního programu. 
Tato volba byla záměrná, aby naši žáci mohli poznat historii, kulturní 
zvláštnosti a přírodní zajímavosti obou regionů. Dalším důvodem bylo 
i to, že z těchto lokalit máme možnost vyjet do Rakouska nebo do Ma-
ďarska. Cílem také bylo a je vést žáky i k porozumění slovenskému ja-
zyku.  Tím také pokračujeme v tradici této školy, která měla v minulosti 
družební vztah se školou ve Zliechově. Žáci naší školy také vycestovali 
v rámci rozvoje jazykových znalostí do několika zemí. V posledních 

letech základní škola a její okolí doznaly celou řadu změn. Musíme 
jmenovat ty nejnáročnější  investiční  akce - výměna oken, zateplení 
budov A a B(školní jídelna a kuchyň plus tři učebny prvního stupně), 
svislou izolaci základů a odvodnění sklepů, rekonstrukci kanalizační 
sítě okolo školy, vybudování nového parkoviště, rekonstrukci šaten u 
malé tělocvičny, vybudování  zóny odpočinku pro děti mezi kotelnou 
a tělocvičnou, generální rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů. Pamětníci si jistě vzpomínají, že chodili na školní zahradu sá-
zet a pěstovat květiny a zeleninu. Jelikož ve vzdělávacích programech 
se snížily počty hodin na tyto činnosti, tak jsme museli školní zahradu 
zrušit. Tento prostor byl využitý na postavení nové tělocvičny – Spor-
tovní hala Polanka, kterou škola využívá na hodiny tělesné výchovy.
Při příležitosti tohoto výročí bude ve škole realizovaná výstava arte-
faktů a dalších dokumentů, které se dochovaly v jedné velké krabici 
od tehdy černobílého televizoru.  Při požární kontrole před léty byla 
nalezena mezi starými lavicemi a židlemi. Je např. s podivem, jak jed-
noduše se vedlo tehdy účetnictví, stačil na to jeden sešit nebo svazek 
vyplněných papírků jako doklad se dvěma podpisy od výdejce a pří-
jemce. Pro veřejnost jsme také připravili koncert „Pěveckého sdružení 
moravských učitelů“. 

RNDr. Josef Teper

Důležitá informace pro rodiče budoucích prvňáčků: 
zápis proběhne   úterý  11.4.2017 (12.00-18.00) 
  středa 12.4.2017 (12.00-16.00)                                                                                          

V průběhu II. pololetí se v ZUŠ připravují jarní a závěrečné akce naší 
školy. Tyto celoškolní události zahájil tradiční jarní koncert, který naše 
škola každoročně pořádá ve spolupráci se ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Svi-
nov. Koncert se tentokrát konal v naší ZUŠ. Z celoškolních akcí zmí-
ním také koncert komorních her a rodičů s dětmi, který plánujeme na 
20. dubna v  sále ZUŠ. Na koncertě si mohou zahrát naši žáci se svými 
rodiči. V květnu se můžete těšit na absolventské koncerty našich žáků, 
které budou 17. května a 25. května v Polance, 16. května, 24. května 
a 7. června v Třebovicích a 22. května v Krásném Poli. Absolventská 
výstava žáků výtvarného oboru se bude konat 26. května v ZUŠ v Po-
lance. 
Další významné datum je úterý 30. května. V tomto dnu se po celé 
České republice pořádají akce základních uměleckých škol, které jsou 
sjednoceny pod happeningem ZUŠ OPEN. Naše škola při této příleži-

Jaro v ZUŠ
tosti uspořádá v budově ZUŠ den otevřených dveří (můžete se podívat, 
jak probíhá výuka v naší škole) a výstavu výtvarného oboru. Následně 
proběhne v třebovickém altánu v Ostravě - Třebovicích koncert žáků 
naší ZUŠ. Na tyto akce vás srdečně zveme.
V současné době probíhají soutěže ZUŠ. Máme za sebou okresní kola 
ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na kytaru. Cel-
kem naši školu reprezentovalo 9 žáků a 4 postoupili do krajského kola. 
Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v dalším 
soutěžení.
Podrobné informace o dění v naší škole naleznete na nástěnce ZUŠ u 
zastávky MHD „Polanka střed“ a také na webových stránkách školy.

Mgr.art. Petr Kotek
ředitel ZUŠ

3. 4. 2017 17:00 vernisáž výstavy „Životy“ Doroty Kaustové (radnice, 
Klimkovická 55/28, O.-Poruba)
Mladá autorka Vernisáž bude spojena s aukcí díla autorky, jejíž výtěžek 
půjde Nadaci Archa Chantal.
10. -16. 4. 2017 Velikonoční jarmark (Alšovo náměstí)
Novinkou jarmarku je velikonoční strom, na který mohou lidé zavě-
sit svoji vlastní kraslici. Nebudou chybět farmářské trhy a víkendový 
program.
18. 4. 2017 14:00 SeniorTančírna (společenský sál Domov Slunečnice, 
17. Listopadu, O.-Poruba), vstupné 50 Kč 
Úžasné odpoledne pod taktovkou Zdeňka Krásného.

Mezinárodní festival nového cirkusu v Porubě
Druhý červnový víkend Ostrava opět ožije pouličním uměním a stane 
se na několik dní evropským centrem nového cirkusu. Od 9. do 11. 
června 2017 se na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě uskuteční v pořadí 
již druhý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního 
divadla CIRKULUM.

Přehled akcí MOb Poruba pro širokou veřejnost 
Tento unikátní kulturní festival nabízí po celý víkend volně přístupný 
program pro celou rodinu i interiérová představení špičkových zahra-
ničních umělců v kouzelném prostředí cirkusového šapitó a doslova 
Vás přenese do světa fantazie. Vstupenky na hlavní festivalová před-
stavení jsou již v prodeji na www.cirkulum.cz nebo v porubském infor-
mačním centru na Hlavní třídě. 
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Kulturní akce
MAŠKARNÍ PLES NA ZÁKLADCE VE ZNAMENÍ:

Ke každé plesové sezóně už neodmyslitelně patří také Maškarní 
ples pro děti školou povinné, který se koná pod patronací Klubu 
rodičů a přátel školy, v aule naší základní školy. Letošnímu úno-
rovému „maškaráku“ vévodily vtipné a dětmi velmi oblíbené po-
stavičky ze seriálu „SIMPSNOVI“. Děti mohly na vlastní oči vidět 
hlavní aktéry v životní velikosti – na plese byl Homer Simpson, 
jeho žena Marge, děti Bart a Líza Simpsonovi, školník Willie a dal-
ší. Byli to převážně členové Hokejového klubu Polanka, kteří, ve 
fantastických kostýmech, s dětmi dováděli, soutěžili a tancovali. 
Pokud se některému z dětí nedařilo v soutěžním úkolu, Simpsoni 
bez váhání přispěchali na pomoc. Všichni soutěžící dostali za od-
vahu sladkou odměnu. Členové klubu rodičů a někteří hosté peč-
livě sledovali přítomné masky a několik nejhezčích kostýmů bylo 
odměněno balíčkem z dobrot. I letos byl veliký zájem o tombolové 
lístky, protože stůl s tombolovými výhrami byl opravdu bohatý.
Kdo by chtěl vidět živé Simpsony nebo si některé ze zážitků z ple-
su připomenout může navštívit stránky:
http://klubrodicupolanka.rajce.idnes.cz/
Děkujeme za skvělou spolupráci při organizaci – za kvalitní záze-
mí a podporu naší základní škole, za nápady a energii hokejovému 
klubu HC Polanka, za hračky do tomboly hlavně společnosti RAP-
PA s.r.o. a také několika rodičům. V neposlední řadě patří velký 
DÍK členům a přátelům Klubu rodičů za jejich chuť být součástí 
kulturního dění u nás.

Za Klub rodičů a přátel školy Ing. Simona Kozarová  

Dne 10. února jsem jako už několik let předtím plnila funkci šatnářky 
na Obecním plese, který se jako vždy konal v sále Dělnického domu. 
Jakmile jsem do budovy vkročila, nezbývalo mi nic jiného než návštěv-
níkům závidět sklenky šampaňského na přivítanou. Ale já se jenom 
otočila a zamířila do šatny, abych se připravila na návaly budoucích 
tanečníků, kteří to rozjedou na parketu. Minuty ubíhaly a lidé začali 
přicházet. Nechci se chlubit, ale obsluha šatny fungovala dobře. 
Zanedlouho byl ples zahájen slovy Martina Sýkory a přivítáním staros-
ty Pavla Bochni, který návštěvníkům popřál pěkný večer a promluvil 
o sponzorech. Následovalo vystoupení taneční skupiny DIDEDance, 
které vyvolalo úsměvy na tvářích. A potom se konečně začalo hrát. Zdi 
Dělnického domu rozduněla hudba Polanecké skupiny Paradox. Jako 
vždy chvíli trvalo, než se parket začal zaplňovat, ale potom mi skoro 
padaly oči z důlku nad tanečními kreacemi některých párů a nemohla 
jsem si pomoci, abych se neusmívala. 
Asi po půl hodině přišla povinná přestávka a další vystoupení, tento-
krát domácí taneční skupiny Happy Dance. Stejně jako při předchozím 
vystoupení sklidili tanečníci potlesk a sálem se opět rozezněla hudba 
skupiny Paradox. A tentokrát už nepřestali hrát až do půlnoční tombo-
ly, kterou uváděl starosta Polanky. I s pomocí nás, šatnářů, se všechny 
výhry dostaly bezpečně do rukou výherců. Samozřejmě nechyběla ani 
cena útěchy, balík toaletního papíru. 
Po tombole jsem musela rychle zpět do šatny, abych pomohla s uklá-
dáním výher, které návštěvníci nechtěli mít schované pod stolem. Opět 
začala hrát hudba a přede mnou už bylo jen čekání na vyzvednutí po-
sledního kabátu. Dobře pro nás v šatně, tentokrát byl poslední kabát 
vyzvednut kolem tří hodin ráno a my mohli vyrazit domů. 
Po cestě do postelí jsme vzpomínali na pózy návštěvníků, ve kterých 
se snažili vydržet co nejdéle, než je navždy zachytil foťák ve fotokout-
ku Photocorner. A samozřejmě se nám sbíhaly sliny při vzpomínce na 
drinky míchané hned vedle fotokoutku. Úsměvy na tvářích nám vyvo-
lávaly taneční představení starších generací, ale ve skutečnosti jsme 
možná jen záviděli, že jsme to na parketu taky nemohli rozjet. 

I jako pouhá šatnářka hodnotím ples jako velmi úspěšný (možná za to 
můžou dýška návštěvníků?) a rozhodně doufám, že příští rok bude ještě 
lepší a návštěvníků bude ještě víc.

Michaela Václaviková

Pod věšáky na obecním plese

ZO ČSCH Polanka
zve na stolní hodnocení králíků s prodejem

dne 8.dubna 2017 od 8:00 - 12:00 hod.
v areálu chovatelů 

naproti restauraci „U Dluhošů“
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou chovatelé.

Miloš Sýkora

Hodnocení králíků
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Vyšli jsme, abychom pomohli….

Koupím ornou půdu, pole případně i les 
v Polance n. O., Klimkovicích, Jistebníku 

i v přilehlých obcích za cenu od 20,- Kč za metr 
čtvereční půdy. Nájemní smlouvy zůstanou u původ-

ního pronajímatele. Převod a nutné formality zajistím. 
Platba v hotovosti. Nejsem realitní kancelář, hodlám v 

Polance v budoucnu bydlet. 
Kontaktujte mě na telefonu: 734 358 604 nebo e-mai-

lem: jiri.malysiak@post.cz.

V letošním roce se nás sešlo ještě ve větším 
počtu než v loňském roce, kteří jsme se zape-
četěnými pokladničkami a korunkami, tříkrá-
lovými cukry, kalendáříky a svěcenou křídou 
vyšli k vašim domovům, abychom tak byli 
nápomocní dobré věci. Letošní zima mrazem 
nešetřila a taky jsme to dost poznali, chtělo to 
pořádně oblíknout, kulicha na hlavu, co nej-
hrubší rukavice a ponožky a taky se vybavit 

horkým čajem. I přesto,že mrzlo až praštělo, neodradilo to partu super 
nadšenců od dospělých až po ty nejmenší a za to jim opravdu patří vel-
ké díky. Poděkování patří vedoucím skupinek Terce Mikšánkové, Pav-
líně Jančálkové, Natálii Brunclíkové, Petře Jurčíkové, Vojtovi  Fešarovi 
a taky koledníkům Markétě, Marušce, Elišce a Lukášovi Horsákovým, 
Tedíkovi Mikšánkovi, Vítkovi Kudelovi, Katce Kittnerové, Ondráško-
vi Fešarovi,  Mikulášovi , Martínkovi a Vojtovi  Jančálkovým, Radušce 
Petruškové a také polanským skautům Dance Švrčkové, Lucce Kuňá-
kové,Matějovi Šebestovi, Markovi Novému,Evě Weberové, Tobiášovi 
Karabinosovi,Dominikovi Kuhnelovi a Jarkovi Svarovskému. Moc dě-
kujeme za občerstvení, které nám opět poskytli manželé Liba a Jirka 
Adamcovi. Velké díky patří farnosti a taky vám, kteří jste tuto sbírku 
podpořili nemalými financemi. V tomto roce se v Polance nad Odrou 
vykoledovalo 22.937,- Kč. Tříkrálovou sbírkou budou podpořeny tyto 
projekty: mobilní hospic, pečovatelská služba pro seniory, nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež, humanitární pomoc lidem v obtížné 
situaci, azylovému domu pro matky s dětmi, zařízení pro přechodný 
pobyt seniorů, domov pokojného stáří, vybavenost chráněných dílen a 
sociální rehabilitace.  

Pokud máte chuť pomáhat, můžete se s námi zapojit do tříkrálového 
koledování. Rádi vás mezi sebe příjmeme, jak dospělé, tak děti a rozší-
říme tak pokladnici dobrých skutků a pomoc lidem.
Krásné a pokojné dny 

Za tříkrálové asistenty a koledníky
František a Anna Horsákovi

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEDĚLE 30. 4. 2017 

 16:30 hod. 
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA DUBEN 2017
Úterý 04.04.  

Lichožrouti     
mládeži přístupno 
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a 
mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy 
zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy 
hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího 
protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, 
spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA 
HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. 
Dny jeho dědy LAMORA, který ho vychoval, jsou u kon-
ce a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna a vydat 
se hledat strejdu PADREHO, o kterém neměl doteď ani 
tušení. ..
Začátek v 18 hodin     
(délka 83 min., vstupné 70,- Kč )

Úterý 11.04.  

Manžel na hodinu   
nevhodný do 12. let
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně 
vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o 
ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě 
jedné malé „drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slo-
venkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se 
kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Mila-
nových lapálií je tu ještě další problém – návrat čtveřice 
k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to 
je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda 
Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu 
aquabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. Honza 
z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale po-
sléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být v pří-
tomnosti krásných aquabel) se všichni pustí do přípravy 
vystoupení s názvem „Hodinový manžel“...
Začátek v 17 a 19 hodin                      
(délka 104 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA SNÍŽENÉ 
VSTUPNÉ

Čtvrtek 13.04.  

Anděl páně 2        
mládeži přístupno
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je 
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný 
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí 
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co 
ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. 
Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí 
neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. 
Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí 
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V 
předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do po-
divuhodného reje. 
Začátek v 18 hod.    
(délka 99 min., vstupné 70,- Kč)

  
Neděle 16.04.  

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

Úterý 18.04.  

Muzzikanti    
nevhodný do 12. let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklor-
ních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrá-
vající se na československopolském trojmezí, v drsném, 
ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa 
má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a 
hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický 
kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlu-
bokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem... 
Začátek v 19 hodin                              
(délka 109 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 25.04. 

Fantastická zvířata a kde je najít 
nevhodný do 12. let
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým zá-
hadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka 
vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co 
se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do 
Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) 
uniknou z kufříku? 
Začátek v 18 hodin                              
délka 133 min., vstupné 70,- Kč )

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz
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KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

     

 

 

Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky 

Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH. 

Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek. 

 

Kontakt:  

PEMIRA CZ s.r.o. 

Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš) 

724 00 Ostrava – Nová Bělá 

www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967 

 

           


