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Vážení občané,
přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího, čím se rada a zastupitel-
stvo městského obvodu zabývalo.
Rada městského obvodu v období od 10. března do 9. května 
2019 zasedala pětkrát. Projednávala žádosti majetkoprávního 
charakteru, což jsou zejména žádosti o uzavření smluv o zří-
zeni služebnosti k pozemkům svěřených městskému obvo-
du Polanka nad Odrou, žádostí o připojení pozemků, žádosti  
o prodej či pronájem pozemků.
Mimo jiné rada městského obvodu vyhlásila konkurs na obsa-
zení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Polanka nad Odrou. 
V rámci pokračování výsadby izolační zeleně podél dálnice  
v Polance nad Odrou rozhodla rada městského obvodu o vý-
běru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Izolační zeleň – Polanka 
nad Odrou, část A“ se společností ZAHRADY R+R-realizace  
a údržba zahrad s.r.o., za cenu 1. 261 346,16 Kč včetně DPH.  
Další zakázkou malého rozsahu, o které rada rozhodla, je zakáz-
ka s názvem“Chodník 1. května 2. část, Úřad – Mateřská škola“ 

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU
a byla vybrána společnost V.D. Stav - Ostrava s.r.o, která předlo-
žila nejnižší nabídkovou cenu, a to 749 384, 66 Kč včetně DPH.
Dále rada městského obvodu rozhodla vyzvat dodavatele k po-
dání nabídek ve věci zakázky malého rozsahu s názvem „Zkapa-
citnění komunikací Přemyšov, parkoviště hřbitov.
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování 
studie a projektových dokumentací včetně zajištění souvisejí-
cího výkonu inženýrské činnosti, v rámci přípravy těchto pro-
jektů:
- Studie komunikace Příměstská a U Olší
- Rozšíření MK Příměstská + chodník
- Projektová dokumentace Parkoviště u hřbitova
Rada městského obvodu rozhodla zrušit veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu s názvem „Místní komunikace Polanka, a to z důvo-
du podání jediné nabídky z okruhu vyzvaných uchazečů.
Zastupitelstvo městského obvodu v tomto období nezasedalo.
Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách 
městského obvodu, případně na požádání k nahlédnutí v kance-
láři tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou.

(Z.K.)

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Hodně rychle se blížíme k polovině roku 2019. Řada zdařilých akcí, sportovních, společenských i kulturních již proběhla, další 
nás čekají. Poděkování patří všem účastníkům a návštěvníkům, ale především pořadatelům, kteří vynaloženým nadšením a úsilím 
obohacují život v Polance.
Nezahálí ani vedení obce. Uspěli jsme se žádostí  
o dotaci na rekonstrukci budovy bývalé radnice na 
byty s pečovatelskou službou. V tuto chvíli připravu-
jeme zadávací řízení a budeme soutěžit zhotovitele. 
Pokud vše proběhne bez závažnějších komplikací, 
můžou se naši senioři v roce 2020 těšit na nové by-
dlení. Výběrové řízení na zhotovitele čeká rovněž 
zdravotní středisko. Zde díky rekonstrukci dojde  
k odstranění zásadních problémů v této budově. Nová 
střecha, zateplení, výměna střešních oken, odvodnění, 
elektroinstalace, parkovací místa, zpevněné plochy. 
To vše po rekonstrukci poslouží nejen obyvatelům, 
ale i návštěvníkům zdravotního střediska.  V letních 
měsících nás čeká rekonstrukce autobusové točny  
u Klimkovic, včetně nástupišť a autobusové čekárny. 
O dalším financování rekonstrukcí a oprav komunika-
cí bude rozhodovat zastupitelstvo městského obvodu 
z přebytku hospodaření.

Starosta
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V loňském roce Ostrava vyprodukovala celkem 108 601 tun odpadu. 
Z toho téměř polovinu (48,2 procenta) tvoří směsný odpad, okolo 17,3 
procenta separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14,3 procen-
ta zeleň a 12,6 procenta objemný odpad. Jeden občan Ostravy vloni  
v průměru vyprodukoval 378 kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo 
téměř 181 kilo surovin použitelných pro další zpracování.
Dotazníkový průzkum
Na konci roku 2018 byl v Ostravě proveden dotazníkový průzkum na 
téma odpadového hospodářství ve městě. Otázky byly záměrně stejné 
jako v průzkumech z let 2005 a 2008, aby bylo možné vysledovat tren-
dy v chování a postojích občanů města. Výsledky ukázaly, že za posled-
ních 13 let vzrostla spokojenost lidí s odpadovým systémem i službami, 
které město spolu se svou odpadovou společností OZO Ostrava vybu-
dovalo. Systém nakládání s odpady v Ostravě se podle respondentů 
zdokonalil a lidé jsou mnohem lépe informováni o tom, jak správně  
s odpady nakládat. Pozitivní byly i reakce na dostatečnou kapacitu ná-
dob na směsný i separovaný odpad. Stále chybí pouze povědomí o tom, 
že do žlutých kontejnerů lze v Ostravě vyhazovat i nápojové kartony  
a kovové obaly.
Třídíme odpady
Loni bylo materiálově či energeticky využito téměř 48 procent komu-
nálního odpadu z ostravských domácností a tento podíl stále vzrůstá. 
Přispívá k tomu jak fakt, že přes 90 procent občanů má v dosahu svého 
bydliště separační kontejnery na plasty, sklo a papír, tak skutečnost, že 
odpad třídí zhruba 80 procent domácností. Je to značný posun od roku 
2005, kdy ve městě ještě nebyly zavedeny kontejnery na papír, sklo 
mohlo v blízkosti svého bydliště třídit pouze 61,8 procenta obyvatel  
a plasty jen 55, 4 procenta.
Využíváme sběrné dvory
Mnohem intenzivněji jsou využívány sběrné dvory. Před 10 lety více 
než polovina Ostravanů ani nevěděla, kde najde nejbližší sběrný dvůr, 
dnes to díky systematické propagaci ví 76,3 procenta lidí. Sběrné dvo-
ry předčily dříve preferované velkoobjemové kontejnery v ulicích.  
O polovinu se snížil počet lidí, kteří starý nábytek a jiné zařizovací před-
měty z domácnosti vyhazují ke kontejnerům na zem, stále jich však je  
11 procent, kteří tento fakt v průzkumu bezelstně přiznali – asi netuší, 
že toto jednání je protiprávní a může je za to čekat finanční postih.  

Občané jsou kritičtí sami vůči sobě
Od roku 2005, kdy byl mezi občany Ostravy proveden první průzkum, 
se nezměnil většinový názor respondentů – hlavní problémy s odpa-
dy si způsobují občané sami svou nekázní (vyhazování odpadu mimo 
nádoby, netřídění…). Tento názor v průběhu let sílí. Naopak ubylo 
problémů s nedostatečnou kapacitou kontejnerů, četností svozu či špat-
ně prováděným svozem. Téměř čtvrtina dotázaných žádné problémy  
v odpadovém hospodářství města nevidí. Přesto OZO Ostrava připra-
vuje opatření, jak tvorbě odpadů předcházet a ty již vyprodukované  
ve větší míře využít. 
V Ostravě patří jedlé tuky a oleje do sběrných dvorů
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost celoročně zajistit místa pro od-
dělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné 
době tyto odpady netřídí všechny obce, takže oleje a tuky často v roz-
poru se zákonem končí v kanalizaci. Ostrava má tento problém vyřešen 
už dlouhodobě – jedlé tuky a oleje se sbírají ve všech sběrných dvorech.
„O tom, že by nádoby na jedlé tuky a oleje byly součástí kontejnero-
vých stání přímo v ulicích, město neuvažuje z důvodu ochrany život-
ního prostředí. Tyto nádoby by nebylo možné dostatečně ohlídat před 
poškozením ani nijak zabezpečit před únikem oleje do okolí. A nemoh-
li bychom zajistit ani to, aby do nich občané odhazovali oleje a tuky  
v uzavřených, nejlépe plastových obalech odolných proti rozbití. To ve 
sběrných dvorech, kde je občané předávají obsluze a kde máme speci-
ální kontejnery zabezpečené proti úniku oleje dvojitým dnem, zajistit 
můžeme,“ vysvětluje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava fakt, proč 
tyto schránky nemohou být umístěny na veřejně přístupných místech. 
Občané Ostravy by tedy olej ze smažení a fritování neměli vylévat  
do kuchyňského odpadu, čímž následně působí problémy při čištění 
odpadních vod, ale měli by vychladlý olej slít do PET lahví či jiných 
uzavíratelných nádob a ty pak odvézt do sběrného dvora. „Takto na-
shromážděné jedlé oleje a tuky se následně využívají při výrobě biopa-
liv,“ vysvětluje Vladimíra Karasová.
V loňském roce občané Ostravy odevzdali do sběrných dvorů 6 777  
litrů oleje, což je oproti roku 2017 víc o 4,5 tisíce litrů Jde o jasný 
signál, že na kvalitu životního prostředí svého města dbá stále více  
Ostravanů.

Lenka Gulašiová

Spokojenost s odpadovým systémem v Ostravě roste

POPLATEK ZA PSA
Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že místní poplatek ze psů byl 
splatný do konce března 2019.
Ty z Vás, kteří dosud poplatek neuhradili, žádáme, aby tak učinili co 
nejdříve. Jinak přikročíme k vymáhání dlužné částky, jejíž výše může 

být až trojnásobná. 
Proveďte tedy úhradu 
poplatku neprodleně 
na pokladně úřadu ka-
ždé pondělí a středu 
od 7:30 do 11:15 a od 
12:15 do 17:00 hodin. 
Případně je možné 
uhradit poplatek bez-
hotovostně na účet čís-
lo: 1649327379/0800, 
var. symbol1341, za 
který dopíšete č. p. 
Vašeho domu a do po-
známky uveďte jméno 
majitele psa. 

Ing. Jana Fraisová

Změny vlakového jízdního řádu 
Ve vlakovém jízdním řádu dochází při celostátní změně od 9. 6. 2019 
k drobným změnám, které se rovněž promítnou do času zastavování 
některých vlaků na zastávce v Polance. 
Jednotlivé změny jsou poměrně minimální až na novou trasu Os 3451. 
1. Vlak Os 3050 - Polanka 3:58 -  směr Mošnov, O. a. (4:17) pojede pod 
číslem Os 3358, v Polance zůstává ve 3:58, ale s cílovou stanicí vlaku 
Suchdol nad Odrou 4:16 
2. Vlak Os 3372- Polanka 22:55- směr Suchdol n. O. (23:20) - pojede 
pod číslem Os 3451 z Opavy východ 21:42, z O.-Svinova 22:17, s no-
vým zastavením v Polance ve 22:22 (původní zastavení se tímto ruší) 
do Suchdolu n. O., kde dojíždí v 22:47 (Studénka 22:34) 
3. Vlak Os 3064 - Polanka 23:07- směr Mošnov, O. a. (23:26) pojede 
pod číslem Os 3366 z O.-Svinova ve 23:01 s upraveným zastavením v 
Polance ve 23:05 - Suchdolu nad Odrou dojede ve 23:22 
Opačný směr: 
4. Vlak Os 3051- Polanka 4:57 - směr Bohumín (5:23) pojede pod čís-
lem Os 3359 - nikoliv z Mošnova, O., a., ale ze Suchdolu nad Odrou ve 
4:39. Odjezd ze zastávky v Polance zůstává ve 4:57 
5. Vlak Os 3065 - Polanka 23:48 - směr Bohumín (0:08) pojede pod 
číslem Os 3367 - nikoliv z Mošnova,O., a.  - ale ze Suchdolu nad Odrou 
ve 23:33 s upraveným odjezdem ze zastávky v Polance ve 23:50 

Ing. Rostislav Neuvirt 
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Dne 27.4.2019 se konal v Polance nad Odrou již třetí ročník Polanské-
ho charitativního běhu. Všech 730 přihlášených běžců sdělilo rodinám 
předčasně narozených dětí, že V TOM NEJSOU SAMI a zároveň spo-
lečně s námi, rodiči, kterým se děti narodily dříve, než čekali, podě-
kovali ostravským perinatologickým centrům za jejich obětavou práci. 
Tato charitativní akce je zároveň neoficiálním setkáním rodin nedono-
šených dětí, které se mohou setkat s lékaři a sestřičkami, kteří jim byli 
oporou na těžkém startu do života.
Před třemi lety byl Polanský charitativní běh pilotní akcí na podporu 
nedonošených dětí v České republice.  Letošní ročník zachytila kamera 
České televize a to jak v přímém přenosu, tak v reportáži odvysílané  
v událostech  v regionu. Letošní ročník ozdobila také výstava fotogra-
fií Miro Pawelka, která vypovídá o těžkém a náročném začátku života  
a zároveň popisuje profesionální a lidský přístup zdravotníků. Návštěv-
níci měli také možnost zakoupit drobné dárečky a přiložit vzkaz pro 
miminka do dlaně, které jsou právě na startu na oddělení neonatologie 
FNO a MNO.
Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava a Městské nemoc-
nice Ostrava  si  odnesly výtěžek v celkové hodnotě 70.000 Kč a věcné 
dary za dalších 22.000 Kč. 
Děkujeme obci Polanka nad Odrou v čele s panem starostou Pavlem 
Bochniou, děkujeme všem účastníkům Polanského běhu, děkujeme 
sponzorům, děkujeme všem, kteří nezištně pomáhali a děkujeme partě 
skvělých přátel z Polanky, díky které V TOM NEJSME SAMI.
Těšíme se na start 4.ročníku Polanského charitativního běhu, protože 
„KAŽDÝ JE JEDNOU NA STARTU“.
Děkujeme, že POMÁHÁTE  BĚHEM.
Napsali o nás:
•  Moc děkujeme za krásnou akci! Letos jsme se běhu zúčastnili poprvé 
s našimi chlapečky dvojčátky, kteří se narodili loni předčasně ve FNO. 
Určitě se tato akce pro nás stane tradičním místem vzpomínek a setkání 
s lékařkami a sestřičkami, které nám byly obrovskou oporou a za to jim 
budeme vždy vděční. Těšíme se na příští rok, Kristiánek, Sebastiánek  
a máma s tátou

• Podpořili jsme společně se 4 syny Polanský charitativní běh pro ne-
donošené dětičky  Jeden z bratrů, Matyáš se narodil o 3 měsíce dříve  
s 900 g, dneska je z něj běžec
• Dobrý den, akce byla parádní, moc děkujeme, tady posílám slíbená 
fota našeho teamu. Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou
• Běh pro dobrou věc  :) Zázemí, organizace, poskládaní a značení tratě 
na jedničku s hvězdičkou, za rok určitě znova. Klobouk dolů před vše-
mi, co tenhle super běh organizují. Filip Burda
• Polanský charitativní běh 2019 ... 3.ročník závodu za humny a všich-
ni účastníci běží pro dobrou věc ... výtěžek běhu je určen na podporu 
neonatologického oddělení FN Ostrava a novorozeneckého oddělení 
Městské nemocnice Ostrava ... naše rodinka se opět účastnila v komplet 
sestavě, 4 běžci a 1 fotograf + fandící babička a dědeček  :-) 
Počasí přálo, bylo ideální běžecké pod mrakem a pršet začalo až po 
vyhlášení výsledků, organizace pod vedením Kamily Juříčkové byla 
perfektní, polévka po doběhu přišla vhod, setkali jsme se s hromadou 
známých, Lenku potěšilo, že i její svěřenci z atletické přípravky se 
postavili na start a přemluvili i své rodiče, aby se závodu na některé  
z tratí zúčastnili  :-) Děkujeme organizátorům a všem dobrovolníkům 
za závod a těšíme se na příští ročník  :-) Stryk tým
• Všem musím jen a jen doporučit! Letos jsem běžela s půlroční dcer-
kou v kočárku, příští určitě poběžíme znovu! Skvělá organizace, úžasná 
atmoška a navíc charitativní akce! Janča Halatová
• Děkujeme. Organizace skvělá, pořadatelé na jedničku ... všichni oko-
lo akce úsměv na rtech a příjemní. To se málo kdy vidí. 
Náš výkon zatím byl opravdu ve smyslu celé charitativní akce ...  
KAŽDÝ JE JEDNOU NA STARTU ... i přesto jsme si naši účast užili. 
A věříme, že příští rok to bude lepší .. Jana Jeseňáková
• V sobotu 27.4.2019 jsme se opět postavili na start pro naše malé ku-
líšky a ze všech sil a do posledního dechu jsme běželi jako o život. 
Děkujeme všem, kteří běželi s námi, všem kteří nás podpořili a všem, 
kteří tuto úžasnou akci zorganizovali. Už teď se těšíme na příští rok, 
Novorozenecké oddělení Fifejdy

K. Juřičková
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V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a 
naplno, a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo 
v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám 
chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili 
opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy 
musí doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok 
k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit 
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v přípa-
dě, že nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte 
dětem základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, 
bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam 
chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by 
děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte 
dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo 
koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě 
mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i 
když půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetr-
žitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se momentálně nachází. V 
mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, 
záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může 
mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřej-
né sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítích 
musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy, by neměly 
nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z 
knižní publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech knihov-
nách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: https://www.po-
licie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým 
situacím a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotře-
biče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, 
rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze 
zahrady a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné před-
měty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, 
když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dob-
rým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky. 
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení 
rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před 
cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 
158 a do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme 
mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných před-

mětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní 
vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, ne-
nechávejte v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní 
doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte 
otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditel-
ná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako 
např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. 
Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně 
nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neu-
stále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání 
hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich 
volných dnů při prázdninách a dovolených.  

por. Mgr. Petr Směták - komisař

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
Několik aktuálních informací o Výchovném ústavu Ostrava-Hra-
bůvka pro spoluobčany v Polance nad Odrou
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka byl zřízen k 1. 1. 1995. Je určen pro 
chlapce a dívky, kterým byla soudně nařízená ústavní výchova či ulože-
ná ochranná výchova. Mezi hlavní úkoly v péči o svěřené děti patří po-
skytování plného přímého zaopatření, zabezpečení výchovně vzděláva-
cího procesu, volnočasových aktivit a v rámci sociálního učení příprava 
dětí na život v dospělosti. Zajišťujeme rovněž psychosociální podporu 
a rodinnou mediaci. V roce 2013 byl Výchovnému ústavu udělen čest-
ný titul Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě. V souvislosti 
v péči o naše děti spolupracujeme kromě Ostravské Univerzity z mnoha 
dalšími institucemi, organizacemi a neziskovým sektorem. Každoročně 
u nás vykonávají praxe, stáže a náslechy studenti vysokých a vyšších 
odborných škol. Výchovný ústav vytvořil na trhu práce 105 nových 
pracovních míst.
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, Slezská 23, kde je sídlo organiza-
ce, má 4 pracoviště:
Oddělení v Ostravě-Hrabůvce – provoz zahájen v lednu 1995: je ur-
čeno pro chlapce a dívky ve věku 15 – 18 let, tyto děti studují na běž-

ných školách mimo ústav, absolvují dvouleté, tříleté i čtyřleté maturitní 
obory dle svého výběru. Jsou to děti samostatné vyžadující občasnou 
kontrolu.
Tréninkový byt v Ostravě-Porubě – provoz zahájen v září 2016: je ur-
čen pro chlapce a dívky z oddělení Ostrava-Hrabůvka, kde si mohou v 
rámci přípravy na dospělý život vyzkoušet samostatné bydlení v sídlišt-
ní komunitě včetně všech povinností z toho plynoucích.
Oddělení v Polance nad Odrou – provoz zahájen v srpnu 1997: je ur-
čeno pro chlapce ve věku 12 – 18 let, tito studují v areálu oddělení na 
základě individuálních studijních plánů jejich kmenových škol. Jedná 
se o chlapce vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči, mají 
diagnostikované extrémní poruchy chování.
Oddělení ve Frýdku-Místku – provoz zahájen v květnu 2002: je určeno 
pro dívky ve věku 12 – 18 let, tyto studují v areálu oddělení na základě 
individuálních studijních plánů jejich kmenových škol. Jedná se o dív-
ky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči, mají diagnosti-
kované extrémní poruchy chování.

Mgr. Pavel Němynář
ředitel
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INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
Blíží se první letošní termíny značení syntetickou DNA!
Strážníci Městské policie Ostrava budou i letos provádět značení jízd-
ních kol a kompenzačních pomůcek. Značení je financováno z dotační-
ho programu Ministerstva vnitra ČR. Finanční podporu poskytlo také 
statutární město Ostrava. Díky tomu je pro občany prováděno bezplat-
ně.
Podmínky:
Při značení jízdního kola musí mít zájemce minimálně 15 let, čisté jízd-
ní kolo, občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a do-
klad o nabytí jízdního kola.Kompenzační pomůcky lze kromě uvede-
ných termínů naznačit také po individuální domluvě (tel. 720 135 125).
Kdy se neznačí:
Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA se 
neprovádí při nepříznivých klimatických podmínkách (déšť) a při tep-
lotách nižších než 10°C. 
TERMÍNY:
22. 5. 2019 (středa) - 14-17 hodin - cyklostezka v Komenského sadech, 
za Magistrátem města Ostravy (u restaurace Pyková dáma)
28. 5. 2019 (úterý) - 14-17 hodin - cyklostezka v Ostravě-Porubě na 
Hlavní třídě (u kruhového objezdu)
4. 6. 2019 (úterý) - 14-17 hodin - Slezská Ostrava - Loděnice na souto-
ku Ostravice a Lučiny (nedaleko Hradní lávky)
6. 6. 2019 (čtvrtek) - 14-17 hodin - cyklostezka v Ostravě-Hrabové–po-
blíž křižovatky ul. Frýdecká x Mostní (u splavu)
10. 6. 2019 (pondělí) - 14-17 hodin - Ostrava-Bělský Les - cyklostezka 
poblíž restaurace Dakota
Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA realizuje Městská po-
licie Ostrava již od roku 2013. V roce 2018 si nechalo označit jízdní 
kolo 470 občanů (celkově označeno 3 282 jízdních prostředků). O rok 
později začali ostravští strážníci také s označováním kompenzačních 
pomůcek. Těch bylo loni označeno 13 kompenzačních pomůcek (v cel-
kovém součtu již 171schodolezů, invalidních vozíků, chodítek). 
Tato moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující 
mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že na ozna-
čeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze 
až pod ultrafialovým světlem. Všechny sady, kterými je značení pro-
váděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v me-
zinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního 
značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci 
a vrácení právoplatnému majiteli.
Celostátní akce JEHLA znovu pomohla očistit česká města
V úterý 16. dubna 2019 proběhl již 5. ročník této akce, která je zamě-
řena na sběr použitých jehel a injekčních stříkaček. Strážníci Městské 
policie Ostrava při ní letos sesbírali 130 kusů tohoto nebezpečného ma-
teriálu. Díky této činnosti se snižuje nebezpečí infekčního onemocnění 
a zároveň se tím veřejnosti připomíná správný postup při nalezení to-
hoto odpadu. V neposlední řadě strážníci získávají cenné informace o 
výskytu drogově závislých osob.
Nejohroženější skupinou jsou hlavně děti, proto se Městská policie 
Ostrava této problematice věnuje také v rámci preventivních besed v 
mateřských a základních školách. Díky tomu zaznamenáváme stále 
více případů, kdy strážníkům nálezy stříkaček a jehel oznamují samot-
né děti.
Strážníci se sběrem jehel zabývají celoročně nejen při cílených akcích, 
ale také v rámci běžné hlídkové činnosti. Zaměřují se především na 
dětská hřiště, pískoviště, parky, odpočinkové zóny, průchody, ale kon-
trolují také nepřehledná a málo frekventovaná místa, opuštěné objekty 
či domovní výklenky. V loňském roce bylo strážníky v Ostravě sesbí-
ráno 6045 ks.
Celkem se na celostátní akci JEHLA 2019 podílelo v 35 městech přes 
480 strážníků a asistentů prevence kriminality.  Ve sběrných boxech na 
kontaminovaný odpad skončilo 850 použitých jehel a stříkaček.
Letošní spojenci: Brno, České Budějovice, Český Těšín, Frýdek-Mís-
tek, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, 
Kladno, Kroměříž, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Ná-
chod, Nejdek, Olomouc, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, 

Praha, Prostějov, Přelouč, Přerov, Rakovník, Rotava, Tábor, Teplice, 
Trmice, Trutnov, Ústí nad Labem, Zlín.
A důležitá připomínka na závěr:Pokud použitou jehlu naleznete, roz-
hodně není vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Prostřed-
nictvím tísňové linky 156 přivolejte městskou policii. Strážníci jsou vy-
baveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. 
Zajistí jeho odborný sběr i následnou likvidaci.

Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé
V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhlo ve 
spolupráci s CSNN (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé) na 
ul. 28. října 286/10 v Ostravě několik besed, které byly zároveň tlumo-
čeny do znakové řeči. Od února letošního roku v nich strážníci městské 
policie přednášeli tato témata:
Bezpečně doma a na ulici: Účastníci se mohli dozvědět informace např. 
o tom, jak co nejúčinněji zabezpečit svá obydlí před nezvanými hosty a 
jak se v těchto situacích chovat. V souvislosti s tím byla zmíněna také 
problematika sousedských neshod a podomního prodeje, který je na 
území města Ostravy zakázán. Kromě toho je však potřeba být obezřet-
ný také mimo domov – mluvilo se o zásadách bezpečného nakupování 
či vybírání hotovosti z bankomatů nebo jak se v různých situacích cho-
vat při cestování městskou hromadnou dopravou.
Bezpečně na internetu a telefonu: Další beseda, kterou strážníci připra-
vili, se týkala bezpečného prohlížení webových stránek, nakupování 
přes internet. Důraz byl kladen i na rozpoznávání falešných zpráv (tzv. 
hoaxů), podvodných emailů či na uzavírání smluv online.
Mimořádné události: Třetí beseda upozorňovala na různé situace, které 
mohou posluchače potkat a jak se v nich správně zachovat. Dále např. 
jak volat na tísňovou linku či co by mělo obsahovat evakuační zava-
zadlo.
Besedy měly u posluchačů velký úspěch. Účastníky projektu ještě čeká 
mj. exkurze na IVC Ostrava-Jih, kde si budou moci prohlédnout zázemí 
stájí, vč. ukázky práce hipologů a kynologů.
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O JEDNOM KRÁSNÉM PŘÁTELSTVÍ
V měsíci dubnu uplynulo 40 let, kdy byl v naší obci založen Klub dů-
chodců, později přejmenovaný v roce 2012 na Klub seniorů. V rámci 
oslav tohoto významného výročí v letošním roce Klub seniorů uspořá-
dal malé přátelské posezení nebo spíše takovou menší rodinnou sešlost, 
na kterou jsme pozvali děti z Dětského domova Úsměv ze Slezské  
Ostravy, ul. Bukovanského, včetně paní ředitelky Bc. Evy Chodurové  
a také starostu našeho městského obvodu pana Pavla Bochniu a tajem-
nici  ÚMOb  paní Ing. Zdeňku Kloužkovou.      
Vážíme si toho, že děti s paní ředitelkou a paní vychovatelkou přijaly 
naše pozvání a přijely k nám do Polanky n. O. Děti si  pro nás připravily 
krásné kulturní vystoupení. V malém sále U Friedlů zazněly nádherné 
romské písně v chlapeckém podání, recitoval malý milý zajíček, navští-
vil nás velmi nadaný tanečník s výrazným citem pro hudbu a rytmus, 
nadaný hudebník, dokonce přišel i tajemný kouzelník. Obdivovali jsme 
jejich cit pro rytmus, herecké, taneční i pěvecké nadání, jež byly od-
razem trpělivé práce vychovatelek a vedení dětského domova, které 
správně rozpoznaly nadání a talent dětí a rozvíjejí je žádoucím směrem. 
A my na oplátku jsme je seznámili s  40-letou historií činnosti Klubu 
důchodců (seniorů),  jak to  vše bylo kdysi a jak to je nyní. Se zá-
jmem si prohlédly i naši kroniku, vedenou po celou dobu 40 let, a těšily  
se z malých dárků, které obdržely nejen od nás, ale i od pana starosty  
a ÚMOb. Bylo to krásné setkání, plné hezkého neformálního povídání, 
na něž budeme rádi vzpomínat.   
Jak se zrodilo velké přátelství mezi zdejším Klubem důchodců a Dět-
ským domovem? Nenalezla jsem v žádných záznamech v kronice ani 
jiných dokumentech, kdy se to přesně stalo, kdo k tomu kdysi dal pod-
nět, čí to byl nápad. Jen vím tolik, že přátelství trvá nepřetržitě od roku 
1997 dodnes, tedy již 22 let! Pravidelně členky Klubu navštěvují děti v 
dětském domově s dárečky ke Dni dětí anebo v předvánočním období. 
Tehdy to byly malé děti, ty již vyrostly a možná již mají své rodiny, 
své děti, ale tehdy ta láska byla veliká a opravdová, vždy se na své 
„babičky z klubu“ moc těšily.  A ony zase na ně!  A jak  šel  neúprosný 

čas, naši drazí již většinou odešli do „Nebeského klubu seniorů“, děti 
přicházely a odcházely, vylétly do samostatného života, do Dětského 
domova přišly nové menší děti, bohužel…., jak to v životě chodí. Jen ty 
křehké vzájemné nitky přátelství, spřádané kdysi našimi seniorkami do 
pevného pouta, zůstaly, nebyly zpřetrhány časem, ani změnou nového 
vedení Klubu seniorů nebo změnou vedení Dětského domova, event. 
změnou jiných podmínek.

V  Dětském domě Úsměv je to jinak, než bývalo kdysi, nejsou tam 
již jen malé děti.  Nadále poskytuje domov dětem z rozpadlých rodin, 
sirotkům nebo dětem, které žily v bezvýchodných situacích. Jsou tam 
někdy i děti tzv. na přechodnou dobu do doby návratu do vlastních ro-
din nebo umístění v pěstounských rodinách. Maximální doba pobytu v 
Dětském domově Úsměv je stanovena do 26 let, pokud se připravují na 
svá budoucí povolání. Když dosáhnou plnoletosti, mají právo se samo-
statně rozhodnout, jak naloží se svým dalším životem. Po celou dobu 
pobytu v Dětském domově jsou nyní připravovány ve třech rodinných 
skupinách především k samostatnosti, aby obstály v reálném světě spo-
lečnosti a ve svém dalším životě, a to po všech stránkách – v oblasti 
vzdělání, finanční gramotnosti, využití volného času, společenského 
chování, mezilidských vztahů.  Dvě rodinné skupiny (menší děti) bydlí 
v rodinném domě, každá na jednom podlaží. Třetí skupina odloučeně 
ve 2 bytech v nedalekém činžovním domě, v jednom bydlí již zletilé, 
ale nezaopatřené osoby, které se připravují na samostatný život, učí se 
hospodařit, vyjít se svěřenými penězi při nákupech, učí se domácím 
pracím apod. Ve druhém bytě bydlí starší, ale nezletilé děti. 
Tak snad alespoň trochu jsem vám popsala a přiblížila, jak je to s tím 
naším krásným dlouholetým přátelstvím, o němž se v případě zájmu 
můžete dozvědět více při nějaké vhodné příležitosti, třeba z naší kro-
niky.  

Za Klub seniorů: Jana Vavrošová
Foto: Zuzana Bílá
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ZKO POLANKA NAD ODROU
Milí pejskaři, 
dovolte, abych vám představil Základní kynologickou organizaci Po-
lanka nad Odrou, patřící pod Český kynologický svaz (dále jen ZKO). 
ZKO byla v naší obci založena v roce 1962 pod hlavičkou Svazarmu 
za účelem sdružování pejskařů cvičících své psy nejen pro své potřeby, 
ale i pro potřeby tehdejší armády.  Za peníze, které členové ZKO pro-
dejem vycvičených psů armádě získali, zakoupili v roce 1967 pozemky, 
na kterých organizace sídlí dodnes. Kolem přelomu století, kdy upa-
dal zájem o sdružování v jakýchkoliv organizacích, začala i naše ZKO 
Polanka nad Odrou upadat v zapomnění. Od roku 2010 se ale začala 
měnit a postupně zase rozrůstat. Povaha výcviku se změnila ze služební 
na volnočasovou, protože lidé už nevnímají své psy jen jako hlídače.  
Psi se stali jejich přáteli, se kterými tráví svůj volný čas.

V současné době má naše ZKO 35 členů a schází se pravidelně v neděli 
a středu odpoledne. Tyto odpolední hodiny jsou učeny nejen pro ty, 
kteří mají zájem o cílený výcvik, ale i pro ty, kteří jen chtějí se svým 
psem strávit příjemné odpoledne mezi ostatními pejskaři a zpestřit 
si ho výcvikem. Do budoucna plánujeme rozšíření aktivit o další psí 
sporty, jako například psí parkour. K tomu máme k dispozici krásné 
cvičiště, které je vybaveno klubovnou, překážkami pro různé psí sporty  
a odkládacími kotci. Pokud byste nás rádi navštívili, veškeré potřebné 
informace najdete na: 
www.zkopolankanadodrou.maweb.eu
Touto cestou by naše ZKO ráda poděkovala všem lidem v blízkém oko-
lí cvičiště za jejich pochopení pro naše aktivity. 

Miroslav Kotásek, předseda ZKO
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V jarním období čekalo na děti z mateřské školy mnoho akcí. Hned  
v březnu se děti rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Společně s učitel-
kami se vydaly k Polančici, aby vynesly Moranu, symbolizující zimu, 
a poslaly ji po vodě pryč.
Brzy nastal čas na oslavu další jarní tradice - Velikonoc. Na jednotli-
vých třídách proběhly velikonoční dílničky. Rodiče tak mohli s dět-
mi strávit příjemné odpoledne a odnést si domů společně vytvořené  
výrobky.
Jaro přináší také nový život. Zvířátka mají rády snad všechny děti, a tak 

všechny třídy absolvovaly prohlídku místního Družstva vlastníků. Tam 
se blíže seznámily s chovem krav.
Děti také od března dostaly možnost navštěvovat vždy jednou týdně 
dopoledne plavecký kurz, který jim přinese nové zážitky a zlepšení pla-
veckých dovedností.
Předškoláci navíc prožili poučnou besedu s Policií ČR, ověřili si své 
znalosti dopravních pravidel v praxi při návštěvě dopravního hřiště  
a zúčastnili se natáčení dětského zábavného pořadu Draci v hrnci.

Bc. Eva Urbánková 

Knihovna informuje
Knihovna je místem nejen pro čtení, ale také místem, kde mohou děti 
trávit svůj volný čas. Každý měsíc je pro děti připravena soutěž, po-
řádáme pro ně během roku mnoho akcí. Chtěla bych také poděkovat 
ÚMOb v Polance za finanční podporu, bez které by tyto akce nebylo 
možné realizovat.
Noc s Andersenem
Na tuto akci se děti těší celý rok. Letošní noc byla ohrožená z důvodu 
mé zdravotní indispozice, měla jsem ruku v ortéze. Díky kamarádům, 
kteří mi pomohli vše zorganizovat, dopadla akce velmi dobře. Celkem 
nocovalo 25 dětí. Letošním tématem byla strašidla. Děti měly přijít ve 
strašidelné masce. Následně se vybírala ta nejhezčí. I letos děti doma 
připravovaly ten nejkrásnější a nejchutnější strašidelný pokrm. Další 
program zahrnoval soutěž v karaoke. Karaoke pro nás zajistila Sylvie 
Gadulová a o zvuk Just dance se staral Zdeněk Ševčík. Na veškeré sou-

těže a hodnocení pokrmů dohlížela porota: tajemnice ÚMOb Polan-
ka Ing. Zdeňka Kloužková, Lica Zumbula Kociánová, Hana Vorková, 
Radmila Bařinová a pan kronikář Stanislav Výtisk. Fotografickou do-
kumentaci zajišťoval Jaroslav Cymorek. Organizace noci zajistili: Len-
ka Kožíšková, Renáta Rašková, Markéta Nováková, Věra Perextová, 
Barbora Perextová. Velké poděkování patří všem, kteří se na akci orga-
nizačně podíleli, vážím si všech, protože fungovali jako dobrovolníci  
a obětovali svůj soukromý čas.
Chtěla bych poděkovat také sponzorům, kteří tuto akci zaštítili - ÚMOb 
Polanka nad Odrou, Hospůdka u Machů, která dětem zajistila výtečnou 
večeři a Víťa Peterek, který přispěl finanční částkou.
Týden prvňáčků
Po složení čtenářského slibu pasoval děti na čtenáře samotný král. Prv-
ňáčci obdrželi svůj první čtenářský průkaz a mohli si půjčit první knihu 
v knihovně. Po pasování byla pro děti připravena řada soutěží. 
Připravujeme
Knihovna i v roce 2019 připravuje spoustu akcí:
Lovci perel, celoroční projekt : otevření obchůdku 3. 6. – 27.6.
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 6. 6., 20. 6. od 10:00 – 11:00
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 27. 6. 10.00 – 11.00 
Vílí dobrodružství, soutěžní kviz pro děti: 3. 6. – 27. 6.
Červenec a srpen:
Prázdninové pátrání: soutěžní kviz pro děti: 1. 7. – 29. 8.
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 11. 7., 22. 8. od 10:00 – 11:00 

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

Bc. Karla Zábojová, knihovnice
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Konec školního roku v ZUŠ H. Salichové 
S blížícím se koncem školního roku můžeme říci, že máme za sebou 
rok plný událostí. Rok, kdy jsme se nastěhovali do nově zrekonstruo-
vané školy, rok oslavující 60 let od založení školy, vznik Spolku přátel 
ZUŠ... Zkrátka období plné významných okamžiků. 
V průběhu školního roku opět proběhla řada koncertů a výstav, kterými 
jsme prezentovali, co se naši žáci naučili. Mezi ty nejvýznamnější kon-
certy patřil Adventní koncert žáků, Jarní koncert a Koncert komorních 
her a rodičů s dětmi. Tyto velké akce byly doplňovány rozsahem men-
šími (žákovské večery a výchovné koncerty pro PHV a pro žáky MŠ  
a ZŠ, výstavy VO), ale neméně důležitými. Tak jako každý rok, naše 
koncerty probíhají na třech místech. V Polance je to koncertní sál v 
ZUŠ, nově sloužící také jako obřadní síň radnice, v Třebovicích kul-
turní dům Altán v Třebovickém parku a v Krásném Poli obřadní síň 
radnice. 
Dále jsme měli možnost být svědky soutěží ZUŠ ve hře na akordeon, 
a v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Za akordeon nás  
v okresním a krajském kole reprezentoval Štěpán Matějíčka, který  

v krajském kole získal čestné uznání. Nejdále jsme se dostali v soutě-
ži dechových nástrojů, kde nás reprezentovaly tři soubory. Trio Hana 
Giercová, Matěj Peterek (příčné flétny) a Jana Dluhošová (kytara) zís-
kalo v okresním kole 1. místo. Duo zobcových fléten Daniela Bártová 
a Veronika Oudová bylo v krajském kole oceněno 1. místem. Duo zob-
cových fléten, ve složení Jana a Lenka Dvořákovy, se probojovalo až 
do celostátního kola, kde získalo 2. místo. Všem žákům i pedagogům 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
V průběhu května probíhají absolventské koncerty a absolventské vý-
stavy žáků a květen završí tradiční akce s názvem ZUŠ OPEN (31. 5. 
2019 v 16:30). Naše škola má pro tento celostátní happening připraven 
v ZUŠ koncert žáků, výstavu prací žáků výtvarného oboru a násled-
ně malou besedu s prezentací, kde připomeneme významné momenty  
v historii naší školy. Tím si ještě připomeneme 60 let od založení školy. 
Na tomto koncertě dojde ještě k jedné významné události. Proběhne 
zde křest nového koncertního klavírního křídla Petrof, které naše škola, 
s nemalou finanční podporou našeho zřizovatele Moravskoslezského 
kraje, zakoupila. Křídlo je umístěno v koncertním sále a věřím, že bude 
přinášet příjemné zážitky nejen žákům, kteří na něho budou hrát, ale 
svým krásným zvukem také posluchačům.
Úplný závěr školního roku pak bude patřit postupovým a přijímacím 
talentovým zkouškám. Pak už se naši žáci pomalu připraví na prázd-
niny, aby si odpočinuli a s novou energií se vrátili opět v září. Přeji 
vám jménem všech zaměstnanců ZUŠ H. Salichové krásné prožití léta 
a těším se, že se s vámi ještě do konce školního roku potkám na některé 
z našich akcí.

Mgr.art. Petr Kotek - ředitel ZUŠ H. Salichové 

Pozvánka ZUŠ 
31. května v 16.30 se setkají pracovníci a přátelé ZUŠ  
H. Salichové. Koncert dětí a audiovizuální beseda zaměře-
na k uzavření oslav 60. výročí ZUŠ. Zveme zájemce, bývalé 
žáky i spolupracovníky z Vašich řad, kteří jste pomáhali tvořit 
úspěšnou kariéru naší školy.

Za ZUŠ - J. Malíková

23. ročník celostátní sbírky „Český den boje proti rakovině“ 
Ve středu 15. května 2019 proběhla v celé naší republice již 
tradiční dobrovolná veřejná sbírka v rámci celostátního Čes-
kého dne boje proti rakovině, a to formou prodeje žlutého 
kvítku měsíčku lékařského - letos s meruňkově zbarvenou 
stužkou (symbolu boje proti rakovině). Tato je organizována 
Ligou proti rakovině Praha, jedním z jejich partnerů a spolu-
pracovníků je i Český červený kříž.  
Tématem Českého dne boje proti rakovině jsou letos „Nádo-
rová onemocnění plic “. 
Představenstvo  Místní skupiny ČČK Ostrava-Polanka n.O. 
touto cestou upřímně děkuje všem našim občanům - dárcům,  

kteří  zakoupením  kytičky měsíčku lékařského, případně  
jiným způsobem, např. zasláním dárcovské  SMS a zakoupe-
ním e-kytičky, aktivně přispěli k naplnění poslání celostátní 
sbírky: šíření nádorové prevence, zlepšení kvality života on-
kologických pacientů, podpora výuky, výzkumu a vybavení 
onkologických pracovišť.   Děkujeme také všem dobrovolní-
kům z našeho městského obvodu za dobrovolnickou činnost  
v rámci celostátní sbírky, prováděnou i na území našeho měst-
ského obvodu Polanka nad Odrou.

Za  výbor MS ČČK:
Jana Vavrošová 

C A UK PN  2A 0L 19O
P

MEZINÁRODNÍ 
TURNAJ V HÁZENÉ

P O L A N K A 
C U P 
2017 25. ročník

 6. až 9. června 2019

KATEGORIE
mini 6+1
mladší žáci a žačky
starší žáci a žačky
mladší dorostenci/dorostenky
starší dorostenky
Hrací místa:
- Sportovní hala 
- Areál dělnického domu 
- Fotbalové hřiště
9. – 11.6.2017 8:30 – 19:00

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Zahájení je na fotbalovém hřišti, doplň tam prosím ještě salming – byl tam i loni. Hrát se bude každý den od 9:00!

www.polankacup.cz

Slavnostní zahájení v pátek 7.6. od 20.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Bohatý doprovodný program s ohňostrojem.
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Zájezd Po stopách krále Ječmínka 
Již potřetí uspořádal Klub seniorů Ostrava-Polanka nad Odrou pro své 
členy, příznivce a zájemce z řad našich občanů zájezd do Kroměříže, 
tentokrát na výstavu Jarní Floria 2019  a  poté i do Chropyně. Za slun-
ného rána jsme vyjeli ve čtvrtek 2. května 2019 autobusem MVJ Expres 
s.r.o. na náš zájezd, nazvaný Po stopách bájného krále Ječmínka. 
Výstava předčila všechna naše očekávání. Byla opět originální, neopa-
kovatelná a nádherná. Nebudu popisovat tisíce různobarevných nád-
herných květin, cibulovin, které  k této prodejní zahradnické výstavě, 
největší v republice, patří, ani výčet křovin, stromků a dalších. Možná 
jste si přečetli na internetu a v denním tisku, že návštěvnost výstavy 
Floria Jaro 2019 „trhala rekordy“ a že hitem letošní výstavy byly sa-
zenice ovocných stromků!  Bylo to opravdu tak! Ale nelze opomenout, 
že za hlavní motto letošní jarní výstavy organizátoři zvolili „Květinový 
horoskop“ v pavilonu A. Představte si tajemný večer, na obloze tisíce 
hvězd, z ní se snáší dvanáct znamení zvěrokruhu vytvořených aranžéry 
z tisíců nádherných květin, doplněný hrou světla a stínů!  Zdařilé byly 
i nápadité květinové expozice na téma „Čtvero ročních období“, vytvo-
řené v zahradách výstaviště. Součástí výstavy byl i tříhodinový dopro-
vodný program.  Toho dne na výstavišti vystupovalo pěvecké duo Eva 
a Vašek a k tomu jako bonus -  po celý den nádherné slunečné počasí!
Odpoledne jsme se vydali do nedalekého městečka Chropyně. Navští-
vili jsme Chropyňský zámek, kterým nás s poutavým výkladem o jeho 
historii provedla kastelánka. Obdivovali jsme Rytířský sál – ohromnou 
sbírku zbraní z dob třicetileté války a z tureckých válek. Navštívili jsme 
Ječmínkův sál, známou pověst o Ječmínkovi zná snad každý, kdo si v 
dobách minulých v rámci povinné četby přečetl Staré pověsti české od 
A. Jiráska. O čem slavná legenda vypráví? O moci a nectnostech, které 

z ní vzejdou, o pokání, ale i o nové naději.  Říká se, že v Ječmínkově 
sále přebývá Ječmínek v duté noze masívního stolu, který je pro něj 
neustále prostřen. Podle legendy se má Ječmínek zjevit, až se morav-
skému lidu povede nejhůře.  A že Chropyně byla v minulosti i v době 
nedávné (povodně 1997, rozsáhlý požár v místní průmyslové zóně v 
roce 2011) díky králi Ječmínkovi uchráněna mnoha zkáz.  Na zámku 
jsme si prohlédli také pěknou výstavu „Náhrdelník času aneb příroda 
rukou člověka měněná“ a také expozici věnovanou chropyňskému ro-
dáku Emilu Fillovi, přednímu představiteli expresionismu a kubismu v 
českém výtvarném umění.  V blízkosti zámku vede podél Chropyňské-
ho rybníka o rozloze 24 ha, který je národní přírodní památkou, naučná 
stezka. Ostrov uprostřed rybníka slouží k hnízdění mnoha vzácných 
druhů ptactva, např. potápek černokrkých, labutí zpěvných a dalších. 
Hlavním ptačím druhem je kolonie racků chechtavých, která se počítá 
na několik tisíc jedinců (asi pět tisíc, největší v Evropě). Z chráněných 
rostlin lze jmenovat alespoň kotvici plovoucí, různé druhy orobince a 
rákosu. Někteří romantici, ochránci a milovníci přírody se po prohlídce 
zámku vydali na procházku po naučné stezce, jiní obdivovali v blízkos-
ti zámku kostel sv. Jiljí, jehož skvostem je kazatelna a nádherná křti-
telnice zhotovená neznámým autorem, která zachycuje biblický výjev 
křtu Ježíše sv. Janem Křtitelem. Sochy jsou v životní velikosti. 

A to je ve stručnosti vše. Je dobré věřit v něčí sílu a dobrotu, snad nás 
na cestě domů z Chropyně doprovázel bájný král Ječmínek, jehož jsme 
sice neviděli a nenalezli, ale šťastně jsme dojeli domů.  

Za Klub seniorů:  Jana Vavrošová
 foto: Zuzana Bílá             

Z Polánek do Polanky pošesté…
Na dva červnové víkendové dny si rozložili dobrovolní hasiči z Polanky 
nad Odrou setkání hasičů z obcí s názvem Polanka v České republice. 
Toto již šesté setkání proběhne ve dnech 29. až 30. června 2019 a to v 
hasičské zbrojnici a v areálu Dělnického domu. Delegace hasičů z Po-
lánky u Kutné Hory, z Polánky u Moravského Krumlova a z Valašské 
Polanky k nám dorazí v sobotu v poledne a po obědě a ubytování si 
společně prohlédnou zajímavá a historická místa v Polance. Pro veřej-
nost se otevřou brány Dělnického domu od 16 hodin, kdy začne hlavní 
část setkání. Na programu bude soutěž mezi družstvy z Polanek v tajné 
disciplíně, soutěž v netradičním požárním útoku s vodou, ukázky na-
šich mladých hasičů, ukázka požární techniky a volná zábava. Po celou 
dobu odpolední akce bude zajištěno našimi členy občerstvení a jídlo.
S ohledem na rozsah celé sobotní akce a její průběh převážně ve ven-

kovních prostorách Dělnického domu prosíme naše spoluobčany, kteří 
by mohli v tento den zaznamenat větší hlučnost a ruch zejména v blíz-
kosti Dělnického domu, o pochopení a toleranci.
Po snídani v neděli ráno se s našimi hosty ještě podíváme do Hasič-
ského muzea v Ostravě - Přívozu a dále na největší hasičskou stanici 
v Moravskoslezském kraji v Ostravě - Zábřehu. Dále bude následovat 
společný oběd a pak se již s našimi kamarády a hosty rozloučíme.

Milí spoluobčané, tímto vás všechny srdečně zveme, aby jste svou 
účastí podpořili toto setkání polančanů v naši Polance. Děkujeme i za 
částečnou finanční podporu na tuto akci a to městskému obvodu v Po-
lance nad Odrou a rovněž Moravskoslezskému kraji.  

Stanislav Výtisk
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PRVNÍ CESTA NA IVANČENU
Jsem nový prapor skautského střediska Polanka nad Odrou a konečně 
se mi povedlo jet s dětmi na výpravu. Poprvé. Rád bych se s vámi po-
dělil o své zážitky.
Ze skříně mě vybalili o půl osmé ráno a zatím ještě rozložený (spolu 
s žerdí mám čtyři části) mě převezli autobusem 46 na nádraží ve Svi-
nově, kde jsme vystoupili, a já mohl konečně volně plápolat ve větru 
a pořádně se rozhlédnout. Nádraží se hemžilo skauty z celé republiky, 
policisty a baníkovci. Na místě srazu jsme se přepočítali – nás pola-
neckých bylo 18 i s dětmi, které nejely autobusem. Tedy tím prvním 
autobusem. Vlak měl cestou plánovanou výluku před Frýdlantem a tak 
jsme využili možnost jet společně s ostatními ostravskými skauty. Šli 
jsme si pod Svinovské mosty ulovit místo ve starší karose, která nás 
zavezla až k Bezruči.
Cestou pod horami jsem obdivoval autobusy nacpané dětmi, které se 
míjely na úzké cestě nad potokem, na točně vyplivly okrojovanou mlá-
dež všeho věku a další prapory, a vracely se zpět na záchytná parkovi-
ště. Krkolomná práce.
Spolu s oddílem jsme se tedy vrhli do proudu poutníků, kteří směřovali 
na tříkilometrovou cestu do kopce. Mě střídavě nesli kluci spíše v před-
ní části naší výpravy a za mnou v různých skupinkách udržovali tempo 
ostatní. Od čtyřletého Olivera přes školáky až po do kopce důstojně 
funící vedoucí. Asi v půlce kopce jsme se ve stinném lesíku zastavili na 
delší svačinku. Já se seznámil s praporem našeho oddílu Bílých hadů ze 
Studénky, který svačil opodál.
Posíleni rohlíky se salámem, buchtami a tatrankami jsme šli dále a na-
pojili se na hlavní trasu, která vede z Frýdlantu. To už šly kolem doslo-
va davy. Ocenil jsem, že mám ze svých dvou a půl metru výšky krásný 
rozhled a vidět mě bylo ze všech stran. Naše výprava se rozdělila na 
dvě části – ty, co chtěli stihnout začátek mše a ty, co jim stačilo vyjít 
(ženy a menší děti hlavně). Já šel s pomalejší skupinou.
Společně jsme se setkali opět až nahoře na mši (my dorazili až v půlce). 

Moc jsem si ji neužil, protože po chvíli jsem s oficiální vlajkonoškou 
Želvou šel nacvičovat na slavnostní pietní ceremoniál.
Na ceremoniálu jsem byl na krásném místě. Byl jsem totiž třetí vedle 
mohyly. Nás praporů tam bylo spousta, ale lidí všeho věku byly stovky. 
Dokonce i z Polska a Slovenska. Krásný pohled. Hrála živá skautská 
dechová kapela. Jak jim to v tom chladném počasí mohlo celou dobu 
ladit, nechápu. Přístí rok si to nesmím nechat ujít. Po hymnách a pro-
slovech si jednotlivé družiny a oddíly připomínaly památku skautů zde 
popravených během 2. světové války pokřiky, prohlídkami mohyly  
a okolí a pokládáním odnesených kamenů. Probíhala společná focení 
a další svačení.
Po ukončení oficialit se naše výprava opět rozdělila na dvě části. Děti 
s částí vedoucích šly dolů na točnu stihnout přistavené autobusy a já 
spolu s Lamami (družinou starších skautů) vyrazil na Lysou horu. Cesta 
to byla pro mě nečekaná. Lysá hora je ještě výše než Ivančena a ces-
tou začala houstnout mlha. A houstla a houstla. Nahoře na hoře nebylo 
vidět už vůbec nic. Lamy ale spolehlivě našly teplo a polívku. Šikovní 
jsou. Zahřáli jsme se. Mě pověsili na věšák, abych byl vidět. Po polívce 
jsme se vydali mlhou tentokrát do Krásné, kde jsme počkali na autobus. 
Opět první ze dvou. Tento nás přes Frýdek zavezl na Dubinu, odkud nás 
už 59 zavezla domů.
I když počasí hrozilo deštěm, na horách nespadla ani kapka. Bylo spíše 
chladno, ale sucho. Pršelo jen při odjezdu a příjezdu v Ostravě. Krásná 
první výprava to byla, už se těším, až mě zase vezmou s sebou na výlet. 
Tentokrát třeba pod stan. A nebo k táboráku. Tam jsme ještě nebyli.

Chceš taky zažít svou první výpravu? Nebo rovnou skautský tábor? 
Přidej se. Na táboře je ještě pár volných míst. Jedeme 29.7. - 10.8.2019 
do Dědova v Adršpašských skalách. Více informací je na www.skaut-
polanka.cz v sekci Ke stažení.

Veronika Gadulová



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 12

CHOVATELÉ SLAVILI 
Dne 29.března 2019 se uskutečnilo slavnostní zasedání u příležitosti 
založení Základní organizace ČSCH v Polance nad Odrou.
Sešli se zde polanečtí chovatelé, aby si společně připomněli významné 
výročí organizovaného chovatelství v Polance. Ze zakládajících členů 
naší organizace se tohoto výročí dožil  již jen jeden významný a úspěš-
ný chovatel, přítel Drahomír Neuwirth.
 Při zahájení bylo vzpomenuto všech těch chovatelů, kteří navždy odešli 
do chovatelského nebe.
 V další části projevu bylo zmíněno, jak důležitá je naše chovatelská 
činnost, odchovy, registrace a vystavování čistokrevných zvířat. Máme 
v naší organizaci špičkové chovatelé králíků, holubů a drůbeže. Naše 
činnost navazuje na zemědělské a chovatelské tradice naší obce, proto-
že i přes to, že jsme součástí města Ostravy, zůstáváme stále charakte-
rem vesnice. A v době, kdy mnohé spolky postupně zanikají, máme my 
v naší organizaci veškeré podmínky a zázemí pro úspěšnou činnost.
 Výstavnictví je hlavní možností, jak prezentovat naši činnost široké ve-
řejností. Tradiční Krmášová výstava pravidelně pořádána u příležitosti 
Svatoanenské pouti má své místo v chovatelském kalendáři a je hojně 
navštěvována chovateli z širokého okolí. Chovatelé zde soutěží o pohá-
ry a čestné ceny jako jsou: 
Memoriál Ervina Wojnara, Memoriál Radomíra Urbaníka a od letošní-
ho roku Memoriál Jaroslava Fukaly, dále pak o Pohár starosty městské-
ho obvodu, Družstva vlastníků a ZO ČSCH.
 V rámci této výstavy probíhá Soutěž okresu Ostrava – mláďat králíků a 
u příležitostí tohoto zasedání bylo předáno ocenění:
1. místo ZO ČSCH Klimkovice    478,5 bodů
2. místo ZO ČSCH Polanka n. O. 475,5 bodů
3. místo ZO ČSCH Stará Bělá       474,0 bodů
  V uplynulém období naši chovatelé získali četná ocenění i na dalších 
výstavách v rámci okresu, kraje, republiky i Evropy, ať již to bylo na 

středoevropských výstavách v Holicích, Trenčianských Stankovcach 
(Slovensko), Výstavy Moravy a Slezska v Přerově, evropských výsta-
vách v Brně, Praze, v Metach (Francie) a Herningu (Dánsko). Byli to 
tito naši chovatelé: Václav Andla, Drahomír Neuwirth, Ing. Miloš Sý-
kora, mladá chovatelka Tereza Sýkorová a Tomáš Vysocký.
 Poděkování patří všem našim chovatelům, všem našim příznivcům, za-
stupitelům městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, Družstvu 
vlastníků Polanka nad Odrou, spřáteleným ZO Klimkovice, Jistebník, 
Stará Bělá, Hrabová a další, kteří pravidelně navštěvují a obesílají svý-
mi zvířaty naše výstavy. Všem sponzorům, bez jejich přispění bychom 
v dnešních podmínkách nebyli schopni finančně zajistit naše výstavy a 
nemohli přispívat naším členům na veterinární úkony spojené se zdra-
vím naších chovů a investovat do údržby a oprav našeho areálu (oprava 
střechy, výměna oplocení a vstupních vrat).
 Zvláštní poděkování patří příteli Václavu Andlovi za dlouholeté vedení 
kroniky naší organizace a všem rodinným příslušníkům za jejich po-
chopení a podporu, bez které bychom se nemohli věnovat naším zvířa-
tům a veškeré činností spojené s tímto koníčkem. 
 Závěrem slavnostního zasedání byly všem přítomným předány Pamět-
ní listy u příležitostí 60let organizovaného chovatelství v Polance nad 
Odrou. 

Zasedání se zúčastnili významní hosté, starosta městského obvodu 
v Polance nad Odrou p. Pavel Bochnia a místostarostka pí. Martina 
Šoustalová. Zástupci Okresní organizace Ostrava přítel Radim Boháč 
a Václav Sýkora. Zástupci sousedních ZO Klimkovice, Stará Bělá, Jis-
tebník, Hrabová. Za spřátelené organizace z Polanky nad Odrou zástup-
ci zahrádkářů a kynologů a zástupci firem DV Polanka a BV Techniky. 
V neposlední řadě pak rodinní příslušníci našich chovatelů.

Za ZO ČSCH v Polance nad Odrou Ing. Miloš Sýkora

FOTBALOVÝ KLUB 
SK POLANKA NAD ODROU

VYHLAŠUJE

NÁBOR DO FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Místo:  Heleny Salichové 1046, Ostrava – Polanka nad Odrou

Datum a čas: úterý, čtvrtek a pátek  od 15:15 do 16:30

 (Dě si vyzvedneme z družiny)

Kontakt: Jakub Kaluža 

tel.: 723 578 519

email: kaluzajakub@seznam.cz

www.spolanka.cz

GlobalStream cup 
2019

Srdečně Vás zveme 

na tradiční turnaj přípravek GlobalStream cup, 

který se uskuteční 1. 6. 2019 od 9:00

 na fotbalovém hřiš v Polance nad Odrou. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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ADAM KOWALSKI V CERVII DRUHÝ - EASYKART ITALIA
Po prvním velmi úspěšném závodě pro náš tým, kdy jsme si odvezli 
z Jesola plný počet bodů za první místo se potkáváme v Cervii, kde 
se český závodník z Polanky nad Odrou Adam Kowalski zúčastnil již 
druhého závodu seriálu Easykart Italia. Závod motokár se nesl v du-
chu proměnlivého počasí, kdy bylo důležité měnit správně nastavení 
podvozku.  Můžeme říct, že v měřeném tréninku jsme měli na víc než 
na druhé místo. Bohužel, když se pneumatiky zahřály na ideální tep-
lotu a dostaly tak do stavu, kdy se dal zajet lepší čas, Adam se dostal 
na trati do společnosti pomalejších jezdců z Indie, kteří místo toho, 
aby se zkušeně vyvezli za ním, snažili se nevyzrále závodit. Jelikož 
zbývala poslední kola, nedalo se již nic dělat. Celou dobu vedl Adam 
nejrychlejším časem a v posledním kole jej udolal švýcarský protivník. 
Na první závodní rozjížďku začalo pršet, přenastavili jsme na mokro  
a vyčkávali. Doufali jsme, že na trati nebude moc kaluží, protože jsme 
zvolili v rámci úsporného režimu mokré pneumatiky z minulé sezóny, 
které již díky své hloubce dezénu neodváděly tolik vodu. Konkuren-
ce zvolila pneumatiky nové, nevěděli jsme, které rozhodnutí bude to 
správné. Velmi důležité bylo zvolit správné tlaky v pneumatikách. Po 
startu Adam obsadil a držel si druhé místo, které si během jízdy hlídal 
a čekal na vhodnou příležitost, která nakonec přišla tři kola před cílem. 
Trať začala obsychat, pneumatiky fungovat a Adam se s  jistotou pře-
sunul na první pozici. Finálová jízda už nebyla tak přesvědčivá, jelo se 
na suchu, nastavení jsme nezvolili zcela správně. Je třeba říci, že do 
této jízdy se to podařilo švýcarským mechanikům a jezdec bezchybnou 
jízdou zvítězil. Výsledkem je, že z tohoto závodu si odvážíme stříb-

ro za druhé místo.  Další závod nás čeká v Lonátu, kde bychom rádi 
pokračovali v těchto úspěších a sbírali body do celkového hodnocení 
italského seriálu, kde jsme celkově první. Doufáme, že se vše bude 
dařit a že budeme mít i kousek toho pravého závodního štěstíčka. Držte 
nám palce. Děkujeme.

R.K.

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
Vážení čtenáři,
ti z nás, kteří byli a jsou vychováni tak, aby přírodu pokládali za ohrom-
ný dar, k němuž se člověk musí chovat s největší ohleduplností a s 
největším respektem – a to nejen kvůli tomu, že na přírodě jsme závislí 
nejen z hlediska fyzické existence, ale také proto, že s vnímáním pří-
rodního krásna a s chápáním všech souvislostí, jimiž je vše živé s příro-
dou propojeno, nabývá smyslu náš život, dokáží vše okolo nás vnímat 
jako nedílnou součást našeho světa.
Bohužel je také mnoho těch, kteří si přírody pramálo váží. Proto mi 
dovolte připomenout, že v červnu se rodí nejvíce mláďat, líhnou se 
bažantíci, srny kladou srnčata, zaječice přivádějí na svět už druhé nebo 
třetí vrhy. V té době by myslivci zvlášť uvítali, kdyby zvěř nebyla ruše-
na a mohla se v klidu věnovat péči o další pokolení. Bohužel tomu tak 
v mnoha případech není.
Každoročně se znepokojením pozorujeme majitelé psů, kteří nechávají 
v honitbě své miláčky volně pobíhat a ti tak představují pro všechna 
mláďata velké nebezpečí. Ztráty jsou bohužel velké, stejně jako velká 
je lidská bezohlednost – a nevědomost. Přitom volné pobíhání psů za-
kazuje hned několik právních předpisů. Jedním je zákon o myslivosti, 
který volné pobíhání psů zakazuje v ustanovení paragrafu 10. Rovněž 
statutární město Ostrava zakazuje volný pohyb psů (mimo vymezené 
plochy) svou Obecně závaznou vyhláškou č.12/2005. 
Co psi a kočky dokáží, potvrzuje i ochránce přírody pan Jan Kašinský 
ze záchranné stanice v Bartošovicích, cituji: „Od začátku února do 5. 
března jsme přijali už 6 malých zajíčků! Tři z nich nalezly děti na hřišti. 
S jedním z nich si hrály tak intenzivně, že mu způsobily vážná poraně-
ní, na jejichž následky uhynul. Zbývající dva se zatím drží při životě.  
Z dalších tří lidem přinesla jednoho kočka a dva psi. Ani jeden už ne-
žije. Bohužel jak kočka, tak pes zpravidla zajíčka stiskne natolik silně, 
že mu způsobí závažná vnitřní zranění, které mu způsobí smrt,“ uvádí 
pan Jan Kašinský. Je třeba dodat, že tento krutý osud v České republice 
postihuje tisíce mláďat, o čemž svědčí neúprosná statistická čísla.
Mezi velkou nevědomost lidí bohužel patří i neznalost následků, když 
např. pes velikosti vlčáka, dobrmana, prožene po poli v zimním a jar-

ním období srnku. Pes se po chvíli vrátí, majitel se dobře baví a má za 
to, že se nic nestalo. Mnohdy je opak pravdou. V tomto období jsou 
srny ve vysokém stupni březosti, chystají se na kladení srnčat, a takové 
„prohnání“ psem v chladném počasí, kdy srna utíká před predátorem, 
tedy před smrtí, mnohdy končí jejím zápalem plic s následným úhy-
nem. 
Také bych nikomu z Vás, čtenářů, nepřál „zažít“ chvíli, když myslivec 
při jarní procházce nalezne srnu strženou psem. Roztrhaný krk srny, 
která pomalu zhasíná, její odevzdaný, možná vyčítavý pohled, kterým 
očekává od člověka v zeleném pomoc, a kdy krátký myslivcův pohled 
stačí k poznání, že v ní rovněž zhasíná život nenarozeného srnčete, to je 
chvíle, kdy se nám derou slzy do očí. Jen v loňském roce jsme v našem 
Polanském revíru nalezli dvě březí srny stržené psy nezodpovědných 
majitelů. 
Přesto všechno jsem rád, že se k myslivcům a ochráncům přírody  
neustále přidávají lidé, kterým osud naší krásné zvěře není lhostejný  
a snaží se pomoci. Těm všem patří velký dík! Upřímné poděkování 
patří i představitelům zemědělského Družstva vlastníků v Polance, kte-
ří nám myslivcům pomáhají se zajišťováním krmiva pro přikrmování 
zvěře v zimním období, a také včasným nahlášením termínů sečení voj-
těšky a travin nám umožnují přijmout adekvátní opatření k zabránění 
posečení právě narozených srnčat zemědělskými stroji.
Závěrem si dovolím upozornit na skutečnost známou dnes i z médií, 
že volné přírody každoročně ubývá, nevratně mizí mnoho živočišných 
druhů, a to většinou vinou člověka. Třebaže si velká část našich spolu-
občanů uvědomuje nezvratnou pravdu, že PŘÍRODA BEZ ČLOVĚKA 
EXISTOVAT MŮŽE, ALE ČLOVĚK BEZ ZDRAVÉ PŘÍRODY JE 
ODSOUZEN K ZÁNIKU, přesto počet těch, kdo tuto pravdu ignorují, 
je stále velký. 
Přidejte se i vy, vážení čtenáři a pomozte nám tuto skutečnost změnit 
tím, že se nejen k sobě navzájem, ale i ke zvěři žijící v našem Polan-
ském revíru, budete chovat ohleduplněji a zodpovědněji.
Děkujeme!

Za Polanské myslivce
Mgr. Aleš Neuwirth - myslivecký hospodář
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA ČERVEN 2019
Úterý 04.06.
Trabantem tam a zase zpátky 
nevhodný mádeži do 12. let
Velká cesta kolem světa končí! Poslední vý-
prava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč 
kontinenty ve velkém stylu. V týmu tento-
krát není žádná žena a putování smečky 
mužů v čele s cestovatelem Danem Při-
báněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý 
cirkus jede z Indie až domů. Překonává  
Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy 
i prchá před policií. Přestože jde mnoho-
krát do tuhého, mezinárodní česko-slo-
vensko-polská posádka bojuje se všemi 
nástrahami s černým humorem, sebeironií 
a občas na hraně politické korektnosti. Film 
Trabantem tam a zase zpátky definitivně 
dokazuje, že není třeba drahých terénních 
vozů, aby člověk projel celý svět a zažil je-
den z nejdojemnějších návratů.
Začátek v  19 hodin                       
(délka 114 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 11.06.
Asterix a tajemství kouzelného 
lektvaru 
mládeži přístupno
Tajemství síly obyvatel malé galské vesnič-
ky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept 
na jeho výrobu pečlivě střeží druid Pano-
ramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí 
v korunách stromů. Když ale jednoho dne 
utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už 
není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla 
katastrofa, kdyby návod na magickou směs 
zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, 
Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhod-
ného talentovaného následovníka, kte-
rému by své řemeslo a tajemství lektvaru 
mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch 
nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejí-
cích druidů.
Začátek v 18 hodin    
(délka 82 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 18.06.
Psí domov    
mládeži přístupno
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě 
malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími 
přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocit-
ne se více než 600 km od svého pána. Lás-
ka k páníčkovi je však silnější než nepřízeň 
osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. 
Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví 
přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého 
neznámého světa…
Začátek v 18 hodin                           
(délka 92min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 25.06.
Ženy v běhu    
mládeži přístupno
Věra prožila s Jindřichem báječný život  
a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední 
přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři 
díly a zdolají těch více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice do-
sud neuběhla ani metr, ale do startu přece 
zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery 
se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně 
jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí den-
nodenně průšvihům svých tří synů a jejich 
otec Karel ji už dvacet let neumí, nebo ne-
chce, požádat o ruku. Prostřední Bára touží 
po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho 
pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí 
na poplach. A nejmladší Kačka sice chlapa 
má, ale ten chlap má jeden zásadní háček 
– manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na 
vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dce-
ry mají momentálně úplně jiné priority než 
běžecký trénink. Svérázná maminka Věra 
proto musí napnout všechny síly, aby ro-
dinnou štafetu přivedla přes řadu překážek 
a komediálních komplikací na start Jindři-
chova vysněného maratonu. S běháním je 
to úplně stejné jako v životě. Důležité je vy-
držet a nevzdávat se, když cíl je na dosah… 
Začátek v 17 a 19 hodin                       
(délka 93min., vstupné 40,- a 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou

POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 15

Dětská hernička U čtyř tlapek
Posezení u kávy a zákusku, 

přednášky pro maminky, hernička pro děti.

Možnost konání oslav či jiných akcí

Otevírací  doba:

Po – 9.00. - 16.00.

Út – 9.00. - 11. 00.,  14.00. - 19.00.

St – 9.00. - 16.00.

Čt – 9.00. - 12.00., 14.00. - 17.00.

Pá – 9.00. - 15.00.

So,Ne – dle domluvy   

Vstupné do herničky: 

dítě 40,-Kč 

další dítě 30,-Kč 

časově neomezeně

Vedoucí: Marta Sojová

tel.: 776 734 463 Ulice Janovská 333/7, areál kina Retrostar

Prosím manželé Janu a Mirka Tkáčových z Polanky o kontaktní ad-
resu. Dostávám  od Vás krásná přání, na která nemohu odpovědět, 
poněvadž nemám na Vás kontakt. Prosím napište mi Vaši adresu nebo 
telefonní číslo. Zdraví Vás Pavla Dostálová

Děkujeme za lidský přístup polanecké paní doktorce Martě Pískov-
ské, která byla ochotná okamžitě a bezprostředně ošetřit našeho bratra 
Otakara Ševčíka. Díky její péči a nasazení byly poslední dny našeho 
bratra klidné a bez bolesti. Daria Sikorová
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DETSKÝ DENDETSKÝ DEN
AREÁL DĚLNICKÉHO DOMU POLANKA NAD ODROU

sobota 8.6.19 od 14.30 hod. 
PROGRAM: 

14:30 - 15:30  Vystoupení Základní školy a Mateřské školy z Polanky nad Odrou

15:30 - 16:30  Exhibice cyklotrialu - všemožné kousky na kolech

16:30 - 17:30  Vystoupení zpěvačky Kateřiny Kosňovské

18:30 - 19:30  Kapela FiHa

Během celého programu budou probíhat soutěže pro děti, které připraví Skauti z Polanky nad Odrou.

Dětské atrakce a bohaté občerstvení  

 
Srdečně zve Školská, kulturní a sportovní komise 

KOMINICTVÍ  RADOVAN
Radovan Polakovič   IČO: 74447971

Tel: 605 379 799
E-mail:kominictviradovan@seznam.cz

Nabízím Vám:
 Pravidelnou kontrolu spalinových cest
 Čištění komínů a kouřovodů
 Vložkování komínů
 Opravy komínů a veškeré další kominické práce


