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PEČOVATELSKÉ BYTY DOKONČENY

Podrobně jsme o realizaci těchto bytů psali v červnu. Nyní je dílo 
dokončeno a může sloužit občanům. Celá rekonstrukce se myslím 
opravdu povedla a díky své bohaté historii a umístění bude stavba 
bezesporu další architektonickou dominantou naší obce. Upraveno 
bylo i okolí budovy v podobě nových parčíků před i za budovou, 
vybudováním parkovacích míst a opraveny byly i okolní komuni-
kace. Nezbývá tedy nic jiného než obsadit všechny byty nájemníky 
a budova může začít sloužit svému účelu. Nové nájemníky rada 
městského obvodu vybere   v prosinci na základě podmínek schvá-
lených dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj. Od ledna 

2021 by tak měli začít naplno užívat pohodlí nově vybudovaných 
pečovatelských bytů. 
Celou rekonstrukci prováděla stavební firma Morys s.r.o. a financo-
vána byla z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Polanka nad Odrou a z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Velmi 
mě mrzí, že Vám z důvodu vládních opatření nemůžeme nabídnout 
tradiční den otevřených dveří k prohlídce nových prostor. Proto ale-
spoň natočíme virtuální prohlídku, fotodokumentaci a vše umístíme 
na webové stránky a aplikaci.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou jedno z nejtěžších období v našich životech. Nechci 
být posel špatných zpráv a tak věřím, že vše společně ve zdraví 
zvládneme. Věřím, že již brzy nás čekají dny plné pohody, bezpečí, 
zábavy a hlavně zdraví. Díky epidemii COVID 19 se nejen obec-
ní život opakovaně přibrzdil či zastavil. Většina plánovaných akcí 
byla zrušena a já musím smutně říci, že se nebude konat setkání 
jubilantů ani již tradiční rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem 
v areálu Dělnického domu. Jubilantům blahopřání předáme osobně. 

Vánoce si pak zpestříme alespoň rozsvícením menších stromků v 
areálu Dělnického domu a před budovou Radnice. Nově pak rozsví-
tíme krásnou jedli před zrekonstruovanou budovou bývalého úřadu. 

Pevně věřím, že tímto symbolickým krokem nastartujeme nové 
pohodové časy blížících se vánočních svátků. Přeji Vám všem z 
upřímného srdce pevné zdraví a příjemné společné chvíle strávené 
v rodinném kruhu svých nejbližších nejen v čase vánočním.

Starosta
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU

V následujících řádcích přinášíme informace o tom, co or-
gány městského obvodu projednávaly v období od září do 
listopadu roku 2020.

Pravidelnými body jsou žádosti o připojení k místním ko-
munikacím, smlouvy o právu provést stavbu při umístění sítí                  
v obecních pozemcích, vyjádření k záměrům z pozice vlast-
níka pozemků aj.

Nyní přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího z jednotlivých 
oblastí. 

Z investičních záležitostí rada městského obvodu:

- rozhodla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídko-
vá cena o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého 
rozsahu na realizaci stavby s názvem „Polanka, Oprava po-
vrchu – polní cesta se společností STRABAG a.s., za cenu 
462.56 tis. Kč bez DPH

- rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabíd-
ková cena o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Rozšíření pomníků na vsypové louč-
ce, hřbitov Polanka“ s Drahomírem Hrubým, za cenu 275 
283,80 Kč bez DPH

- rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 z důvodu vzniku víceprací 
a méněprací v rámci stavby „Polní cesty VPC 31.2  a VPC 
31.3“ se zhotovitelem společností COLAS CZ, a.s., kdy do-
datkem se upravuje cena díla na částku 4 983 539,08 Kč bez 
DPH

- rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabíd-
ková cena, o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na akci s názvem „Polanka – křižovatka ulic     
1. května a Heleny Salichové (PD + IČ), se společností SHB, 
a.s., za cenu 477 600 Kč bez DPH

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V letošním roce se uskutečnil pouze jeden slavnostní obřad „ví-
tání dětí“ a pak „doba coronavirová“ vše změnila. 

Zájem zúčastnit se tohoto slavnostního obřadu je veliký, pro-
to vypisujeme termín 23.01.2021. Doufáme, že s novým rokem 
bude pandemie nemoci COVID 19 na ústupu a my Vás budeme 
smět v hojném počtu přivítat v obřadní síni naší radnice. 

Prosíme rodiče dětí, kteří mají zájem o účast na vítání občánků, 
aby tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu v Polance nad 
Odrou - pmamulova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 102

P.M.

- rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 z důvodu zajištění vý-
konu technického dozoru a funkce koordinátora BOZP                          
v rámci prodloužení termínu stavby „Stavební úpravy stáva-
jícího objektu    a jeho přestavba na bytový dům s pečova-
telskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ se společností                             
JS Property a.s., tímto dodatkem se upravila celková odměna 
na částku 583.998,00 Kč bez DPH

Z majetkoprávních věcí např:

- schválila plán inventur na rok 2020

- nedoporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka 
nad Odrou záměr prodeje pozemku parc. č. 1324/1 v k.ú. Po-
lanka nad Odrou

- schválila Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlast-
nictví SMO, svěřených městskému obvodu Polanka nad Od-
rou

- nesouhlasila s předáním zastávkových přístřešků, které jsou     
v majetku a správě městského obvodu městu Ostrava

- schválila plán zimní údržby na období 1.11.2020 až 
31.3.2021

Zastupitelstvo městského obvodu od června 2020 nezase-
dalo, ale na dalším jednání se sejde 16.12.2020, kde mimo 
jiných bodů bude projednáván rozpočet městského obvodu 
na další rok.

Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách 
městského obvodu případně na požádání k nahlédnutí v kan-
celáři tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou.

                                                                                      Z.K.                       
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CHOD ÚŘADU V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Vážení občané, 

všechny z nás již nějakou dobu provází opatření vyhlášená vládou ČR z důvodu zamezení šíření COVID. Tato opatření se dotkla 
i chodu úřadu, a to zejména omezením úředních hodin pro občany. I přesto, že osobní kontakt s občany je nařízeními omezen, je 
snahou celého úřadu, aby se Vás občanů tato omezení dotkla co nejméně. Byly stanoveny úřední hodiny na pondělí a středu na 
dopolední i odpolední hodiny, tak aby možnost k osobní návštěvě úřadu byla přijatelná jak pro občany, kteří využívají dopolední 
hodiny, tak pro ty, kteří mohou pouze v odpoledních hodinách.
 
Věřím, že tímto nastavením osobního kontaktu pro občany se nám daří vyřešit většinu Vašich požadavků.

Na závěr Vám s blížícími se vánočními svátky přeji především zdraví.

Ing. Zdeňka Kloužková
Tajemnice ÚMOb

KANALIZACE V POLANCE

Zdá se to nekonečné a komplikuje to všem život, ale udělat se 
to musí! To jediné se dá ve zkratce říci na každodenní naříkání 
nejen řidičů, ale i ostatních obyvatel naší obce. Máme za sebou 
první etapu výstavby kanalizačního řádu v ulicích 1. května, 
Skotnice a Nábřežní. Na ulici 1. května budou přes zimní obdo-
bí práce přerušeny a pokračovat se bude, pokud počasí dovolí, 
jen na místních komunikacích. Na jaře se práce opět vrátí na 
páteřní úseky na ulici 1. května. Z důvodů realizace samotných 
přípojek (překopy přes komunikace na obě strany ke každé ne-
movitosti, cca 150 ks) bude nutno jednotlivé úseky komunikace 
celkově uzavřít a MHD i ostatní dopravu odklonit po objízd-
ných trasách. Komunikace budou postupně před zimou provi-
zorně zaasfaltovány.

Čeká nás ještě dlouhá cesta! Prosím všechny o trpělivost a tole-
ranci. Práce za provozu nejsou vůbec jednoduché a je potřeba si 
uvědomit, že v pozemcích je historicky umístěno mnoho inže-
nýrských sítí a ty nás nejednou překvapí svou polohou či výškou 
umístění. Bohužel i počasí nám v letošním roce nepřeje, a tak se 
samotné práce na stavbě komplikují a neběží v takovém tempu, 
jak bychom si představovali. Samotná výstavba kanalizace bude 
pokračovat ještě příští rok a následně proběhne na jaře roku 
2022 kompletní rekonstrukce komunikace 1. května. O všech 
stavebních pracích a omezeních vás budeme informovat. Záro-
veň opět vyzývám vlastníky nemovitostí přilehlých k jednotli-
vým stavbám, aby pokud možno řešili veškeré své inženýrské 
sítě v komunikacích v tomto období před samotnou pokládkou 
finálních povrchů komunikace! Děkuji všem za pochopení.

PŘEMYŠOV MÁ NOVÝ VODOVOD

Po dlouhých přípravách se občané místní části Přemyšov ko-
nečně dočkali kvalitní pitné vody tekoucí pod správným tlakem. 
Samotná výstavba nového vodovodu a jeho přípojek k jednotli-
vým odběratelům trvala téměř dva roky. Z větší části je vodovod 
veden v komunikacích, které bylo potřeba následně celoplošně 
opravit. Je nutno říci, že komunikace byly pouze opraveny, ni-

koli zkapacitněny a i nadále tak platí omezující podmínka pro 
povolení výstavby v této lokalitě. (Připojení ke komunikaci 
povolí městský obvod jen za splnění podmínky zkapacitnění 
komunikací Příměstská a U Olší). Investorem této stavby bylo 
statutární město Ostrava.
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NEJEN POVODNĚ ŠKODILY

Letošní rok je opravdu specifický a ohlašovaný boj se suchem už určitě není na pořadu dne. Častější  jsou výjezdy našich hasičů          
k čerpání vody ze sklepů nebo čištění komunikací z vylité Polančice nebo jiných potůčků. Naposledy nás významně potrápila              
i Odra, kterou jsme již léta neviděli proudit přes louky až k samotné Honculi.

Stejně jako vylité vodní toky umí škodit i přívaly vod z okolních pozemků, zahrad či nemovitostí. Je pravda, že úhrn srážek byl chví-
lemi opravdu extrémní, to ovšem nemění nic na tom, že mnoho komplikací si vytváříme i sami. Často zapomínáme, že historicky 
byla většina území v Polance protkaná meliorační sítí a tím i cíleně odvodněna. Výstavba, změna povrchu pozemků, různé násypy 
nebo naopak zasypané otevřené příkopy okolo komunikací a řada dalších podobných kroků na mnoha místech, to vše narušilo 
původní odtokové trasy. V suchých letech se neděje nic, ale jakmile se objeví vydatné přívaly deště, přicházejí nemalé problémy. 
Zaplavování pozemků, domovních sklepů, škody na majetku, stížnosti.

Nad touto realitou se bude třeba důkladně zamyslet a hledat společná řešení. Vše opravdu nemůže vyřešit obec. Nemáme na to ani 
kompetence a ani finance. Ano, určitě musíme řešit komplikovaná veřejná místa, komunikace, regulace potoků atd. Ale především 
je nezbytné, aby i ostatní vlastníci či stavebníci řešili vody jak dešťové (povrchové) tak splaškové jak se sluší a patří nejen v rámci 
splnění „jakési“ platné legislativy, ale i reálné funkčnosti a respektu k ostatním vlastníkům. Buďme zodpovědní a předejdeme tak 
zbytečným škodám, sousedským sporům i výjezdům hasičů! 

Touto cestou bych chtěl také poděkovat naší jednotce dobrovolných hasičů a všem dobrovolníkům, kteří nám opětovně                                   
12 a 13.10.2020 pomáhali řešit problémy s vodou.

Starosta

DALŠÍ POLNÍ CESTY ZAČALY SLOUŽIT

Dne 29. října proběhla kolaudační prohlídka dokončeného úseku 
polních cest od ulice K Vydralinám až po komunikaci Hraničky. 
Zprovoznění této poslední zbývající části umožní odlehčit zatí-
žení středu obce zemědělskou technikou, která obsluhuje plo-
chy situované na jih od ulice 1. května. Projekt těchto polních 
komunikací byl zpracován a realizován v návaznosti na prove-
dené pozemkové úpravy, komunikace mají sloužit především 
jako obslužné trasy pro zemědělskou činnost. Investorem byl 
Státní pozemkový úřad, stavbu realizovala firma K2 stavební 
Morava s.r.o. Vlastní průběh výstavby byl výrazně narušován 

nepřízní počasí. Přesto předpokládáme, že kvalita dokončeného 
díla umožní jeho dlouhodobé bezproblémové užívání k požado-
vanému účelu. Současně s výstavbou nových polních cest pro-
běhla na náklady městského obvodu oprava polní komunikace 
vedoucí až k rybářským sádkám.

Žádná ze zmiňovaných komunikací není mimo zemědělské 
techniky volně přístupná pro motorová vozidla a tak je lze, při 
troše opatrnosti, využívat k procházkám, běhu či jízdě na kole. 
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- Ke dni 1.1. 1996 měla Polanka 4 107 obyvatel a na konci roku 
1996 měla celkem 4 094, z toho 2 040 mužů a 2 054 žen. To je o 
13 občanů méně než na začátku roku. Nepříznivý trend v úbytku 
obyvatelstva tak dále pokračoval. Přistěhovalo se 76 občanů, z 
toho 23 z jiného okresu a odstěhovalo se 63 občanů. Přechodně 
bydlících bylo evidováno celkem 119. V roce 1996 zemřelo cel-
kem 45 našich občanů (24 mužů a 21 žen), z toho ke 12 úmrtím 
došlo přímo v našem obvodu. 

- Ze známějších občanů v roce 1996 zemřeli:
  Anna Kalivodová, bývalá ředitelka Národní školy v Polance, 
měla pohřeb 15. ledna
  Radomír Urbaník, dlouholetý předseda organizace chovatelů, 
zemřel 1.3. ve věku 67 let
  Jaroslav Prauzek, ul. 1. května, dlouholetý funkcionář fotbalo-
vého oddílu, zemřel v září ve věku 75 let
  Karel Šebesta, ul. Řezáčova, dlouholetý funkcionář fotbalové-
ho oddílu, zemřel v září
  Marie Bílá, bývalá vedoucí cukrárny, Malostranská ul., zemře-
la v listopadu, 76 let
  Josef Kučinski, bývalý malíř pokojů, zemřel v březnu, 91 let
  MVDr. Jaromír Ožana z Přemyšova zemřel ve věku 63 let

- V uvedeném roce se narodilo pouze 25 nových občánků           
(16 chlapců a 9 děvčat). Sňatků bylo za celý rok celkem 24,         
z toho jeden v kostele sv. Anny. 

- Veřejný pořádek hned první den roku 1996 narušila skupina 
třinácti mladíků ve věku 16-18 let, která rozbíjela odpadkové 
koše, dopravní značky, sloupky autobusových zastávek, zrcátka 
automobilů, převracela popelnice a rozbíjela skleněné výplně 
vývěsních skříněk. Mladíci způsobili škodu přes 7 tisíc Kč. Byli 
předvoláni na úřad i s rodiči a museli uhradit vzniklou škodu.

- V areálu mateřské školy a v parku pod kostelem řádili vanda-
lové i v polovině ledna. Ničili osvětlovací tělesa a patice slou-
pů veřejného osvětlení. Byly to děti ve věku 14-15 let. Škoda             
5 250,- Kč byla uhrazena.

- Dne 25.1. se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva na-
šeho obvodu. Na pořadu byl jediný bod - zaujmout stanovisko              
k předložené dokumentaci tras dálnice D 47 s ohledem na vlivy 
životního prostředí. Zastupitelstvo souhlasilo s navrženou tra-
sou a to pouze za předpokladu zapracování a dodržením všech 
navržených opatření a připomínek.

- Celkem 13 plesů se uskutečnilo v Polance během plesové se-
zóny.

- Ve dnech 31.5. - 1. 6. se konaly volby do Parlamentu ČR. Vo-
lební místnosti byly u nás čtyři, a to na Úřadě městského obvo-
du, v kině, v Dělnickém domě a na Janové. Navštívilo je 2 657 
občanů, tj. 84,45 % z celkového množství oprávněných voličů.

- Lázeňský dům na ulici 1. května, který byl v loňském roce do-
stavěn a otevřen a který byl ozdobou obce, byl dne 3. července 
1996 uzavřen, protože se nepodařilo uskutečnit záměr se zdra-
votní rehabilitací. Příčinou byla zejména tehdejší složitá situace 

v našem zdravotnictví. Celý objekt byl nabídnut k prodeji za 
částku kolem 32 milionů Kč, ale nikdo jej nekoupil.

- V červenci zemřel na kolejích ve Svinově za záhadných okol-
ností 37-letý Petr W., otec tří dětí (ul. Za Podjezdem).

- Koncem července se začala pod zámkem budovat autobusová 
zastávka.

- K 1. září měla mateřská školka 6 tříd se 12 učitelkami, zapsa-
ných dětí bylo 129.

- Do základní školy nastoupilo v září do 18 tříd 387 žáků,               
z toho 215 chlapců a 172 dívek. V každém ročníku byly dvě pa-
ralelní třídy. Základní škola byla opět devítiletá. Do prvních tříd 
bylo zapsáno 58 dětí. Na základní škole vyučovalo 25 učitelů, 
převážně učitelek. Školní družina měla dvě oddělení se dvěma 
vychovatelkami. Správních zaměstnanců bylo celkem 11.

- V základní umělecké škole v Polance bylo vyučováno od září 
195 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Škola měla 
10 interních pedagogů a kolem 7 externích pedagogů na dohody.

- Dne 21. září se konalo setkání jubilantů (70 a 75 let) v sále         
u Friedlů. Pozvání radnice přijalo 52 jubilantů z celkového po-
čtu 73.

- V září zemřel v Klimkovicích bývalý dětský lékař MUDr.     
Miroslav Pečinka, který působil řadu let v Polance. Zemřel na 
infarkt ve věku 65 let.

- V neděli 19. října navštívil Polanku předseda vlády ČR            
Václav Klaus u příležitosti návštěvy Ostravy. Na polanské rad-
nici se podepsal do pamětní knihy obce. Před kinem jej přivíta-
la místní dechová hudba. V sále kina pozdravil pan Klaus naše 
občany.

- Dne 24.10. se konalo slavnostní otevření nové sokolovny na 
Sokolské louce.

- Dne 1. listopadu se na Janové oběsil pan Rajmund F. (76 let).

- Dne 6.11. byl zahájen provoz opraveného Společenského 
domu na Janové. 

- Zdroje minerálních vod, vyskytující se na katastrálním úze-
mí Polanky, byly vyhláškou č. 287/96 Sb., ze dne 8.11. 1996 
prohlášeny za přírodní léčivé zdroje. Jednalo se o osm pramenů 
označených pod čísly NP 791-798. Jsou to přírodní silně mine-
ralizované, železnaté, jodové minerální vody chlorido-sodného 
typu, se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya a bromidů. 
Jsou studené, hypertonické.

- V polovině listopadu havarovali u Vřesiny mladí muži, kteří se 
k ránu vraceli ze zábavy v Krásném Poli. V autě bylo 5 osob, při 
havárii zahynul 23-letý Ivo K. z ul. 1. května. 

POLANKA PŘED 25 LÉTY…   
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PŘI VÁNOČNÍM ÚKLIDU VYUŽÍVEJTE SBĚRNÉ DVORY!

Chystáte se na vánoční úklid? Pak nezapomeňte na to, že větší předmě-
ty, které se nevejdou do kontejnerů, patří do sběrných dvorů společnosti 
OZO Ostrava. Ty jsou otevřeny neustále, i v období nouzového stavu. 
Nic vás tedy nenutí zakládat vedle kontejnerů černé skládky, za které 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun! 

Ostravské sběrné dvory přešly 1. listopadu na zimní provozní dobu 
(více na https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory). 
Využívat je lze i nadále v plné míře, jen je třeba, aby se v nich občané 
chovali odpovědně, dodržovali doporučenou vzdálenost, nosili roušky 
a dbali pokynů obsluhy. Ve sběrných dvorech mohou obyvatelé Ostra-
vy bez omezení odevzdávat také věci pro opětovné využití, přestože 
Reuse centrum OZO Ostrava je stejně jako jiné obchody zavřeno. Tyto 
předměty budou nabídnuty do prodeje, jakmile vládní nařízení umožní 
opět reuse centrum otevřít.

Odpady nepatří na zem vedle popelnic v žádném případě. Jak už bylo 
řečeno, ty objemné odpady je třeba odvézt do sběrného dvora. Vedle 
kontejnerů ale nelze pokládat ani běžný odpad z domácnosti, a to ani        
v případě, že je popelnice přeplněna. V tom případě je třeba počkat na 
její vyvezení, nebo vyhledat nejbližší volnější nádobu.

„Prosíme o pochopení, když popeláři přijíždějí i v méně obvyklou 
dobu, někdy i brzo ráno, nebo naopak později. Je to proto, že kvůli 
koronaviru musela být učiněna opatření, aby se mezi sebou pracovní-
ci svozu odpadu co nejméně potkávali, takže některé osádky vyjíždějí 

- Volby do Senátu se konaly v České republice poprvé. První 
kolo proběhlo 15.-16. listopadu. Počet zapsaných voličů byl         
3 167, zúčastnilo se 1 077 občanů, účast byla jen 34,00 %.

- V knihovně bylo zapsáno 520 čtenářů, z toho 235 do 15 let.

- V roce 1996 návštěvnost místního kina stoupala, kdy ho 
navštívilo již 3 660 diváků, což bylo o 608 diváků více než                          
v roce 1995. Také tržba se zvýšila o 20 490,- Kč, ta činila cel-
kem         74 493,- Kč. Mimo to navštívilo naše kino cca 1 500 
občanů u příležitosti návštěv kulturních akcí konaných v tomto 
sále.

- Hasiči z Polanky zasahovali v roce 1996 u 6 zásahů, a to dne 
23.2. vyčerpali zatopený sklep v Polance č.p. 788, 19.3. uhasili 
požár lesního porostu v Nové Vsi, 6.4. vyčerpali zatopený sklep 
a pročistili kanalizaci v Polance č.p. 1137, 14.4. zasáhli blesko-
vě při požáru stavební mobilní buňky u skladu RAPPA, 19.7. 
vyčerpali vodu ze sklepa v pohostinství u Dluhošů a  23.8. vy-
prostili zaplavený osobní automobil při rozvodnění Polančice.

- Družstvo vlastníků skončilo v tomto roce s provozem vlastní 
kuchyně ve středisku na Osadě Míru. Ta převážně sloužila pro 
zaměstnance družstva. Kuchyň se pronajala firmě Ševčík.

- V roce 1996 vydal Úřad městského obvodu poprvé barevnou 
mapu Polanky nad Odrou. Mapa měla rozměry 59 x 42 cm, měla 
vyznačené hranice obvodu a v mapě byly zobrazeny význam-
nější objekty obvodu.

- V polovině prosince měla Polanka sedm veřejných telefonních 
hovoren (budek).

- Koncem roku rozprodával místní úřad pozemky bývalého 
tramvajového drážního tělesa zájemcům, většinou majitelům 
přilehlých pozemků či parcel.

- Úřad městského obvodu v Polance nad Odrou řídil záležitosti 
obvodu nadále ve stejném složení jako na začátku roku v čele 
se starostou Přemyslem Kaspříkem. Složení Rady ani Zastupi-
telstva se neměnilo.

- K 31.12.1996 odešla z funkce tajemnice místního úřadu do 
starobního důchodu paní Eliška Rädischová, která tuto funkci 
vykonávala od vzniku úřadu v Polance, tj. od roku 1991.

- V roce 1996 si polančané připomněli tato výročí: 

  410 let od uvedení první písemné zmínky o polanské tvrzi 
(1586). Jedná se o budovu bývalého zámku.
  85 let, kdy postavily ruce italských dělníků „barabů“ krásný 
kamenný viadukt na bývalé tramvajové trati nedaleko místního 
kina (1911). Dnes střeží vjezd do ulice Za Podjezdem. 
  70 let od přemístění pošty do obecního domu a zahájení tele-
grafního a telefonního provozu (1926).
   70 let od zavedení první elektřiny v obci o Vánocích (1926) 
   70 let od elektrifikace lokální dráhy Svinov - Polanka - Klim-
kovice (1926)
   70 let od postavení „nové“ hasičské zbrojnice (1926) 
  Před 75 lety byla v obci založena Československá církev hu-
sitská    (1921)
  Před 25 lety zrušení katolického hřbitova u kostela       (1971)
  Před 60 lety měla Polanka n.O. 4 900 obyvatel             (1936)
  Před 35 lety byl v Polance založen Svaz zahrádkářů     (1961)
  Před 30 lety zrušeny pohřební průvody přes Polanku    (1966)
  Před 20 lety Polanka n.O. byla připojena k Ostravě      (1976)

Ze zdroje Polanský zpravodaj a Kronika Polanky zpracoval 
Stanislav Výtisk

dříve, jiné zase později. Ale i tak svoz stále zvládáme v pravidelném re-
žimu, přestože covid-19 už zasáhl i do řad popelářů,“ vysvětluje Vladi-
míra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a děkuje občanům Ostravy 
za pochopení. „Společnost OZO Ostrava je i přes nepříznivé okolnosti 
stále připravena poskytovat své služby,“ zdůrazňuje.
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SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři, v předchozím čísle jste si mohli přečíst řadu pří-
spěvků o dálkovém vzdělávání na naší škole v loňském škol-
ním roce. V tom letošním na ně navazuji dříve, než jsme mož-
ná všichni čekali. Současná doba opět upoutala učitele, žáky             
a mnohdy i jejich rodiče k informačním technologiím a nikdo     
z nich to nemá lehké.Vyjádřit se však mohu pouze k práci uči-
telů a žáků.

Už od začátku školního roku jsme se museli připravovat na vari-
antu přechodu z prezenční výuky na výuku on-line a domnívám 
se, že se nám přechod povedl. Všichni kantoři naší základní ško-
ly prošli v září speciálním školením, které se zabývalo učitel-
skou prací v potřebných počítačových programech, a neustále se 
v nich snaží zdokonalovat. I učitelé se učí celý život. Proto bych 
si dovolil apelovat na některé rodiče, aby nám odpustili drob-
né prohřešky v průběhu on-line hodin a snažili se nás podpořit, 
případně aspoň pochopit. Představte si, že místo 25 „živých“ 
žáků ve škole jich máte 25 „virtuálních“ na obrazovce monito-
ru a musíte pracovat v programu, který vám rozhodně není tak 
blízký jako klasická třída. Do toho u mnohých žáků sedí rodiče 
a poslouchají každé vaše slovo. Málokdo z učitelů dokáže být 
v těchto situacích naprosto klidný, přestože si všichni pomalu 
zvykáme. Naše případná nervozita plyne jen z toho, že nám na 
naší práci záleží a chceme ji i přes všechna úskalí dělat dobře. 
Jaké následky bude mít dlouhodobá nepřítomnost žáků ve škole, 
ukáže až čas. Faktem ale je, že jarní výpadek prezenční výuky 
se negativně podepsal na přístupu žáků k plnění školních povin-
ností. Najednou se ve zvýšené míře začaly objevovat nesplněné 
úkoly, neochota učit se a pracovat na sobě, opravit si případnou 
špatnou známku apod. Není se čemu divit, když místo každo-
denního vstávání v 7.00 hod. se stačilo probudit kolem poledne.
Najednou se nemuselo spěchat do školy, nezvonilo na hodinu      
a čas plynul nějak jinak… bez řádu.

To se však s povinnou účastí na on-line výuce změnilo. Virtuál-
ní přítomnost žáků mnohdy početně převyšuje jejich přítomnost     
v září v klasické třídě, protože nemusíme řešit, jestli má žák 
rýmu nebo kašel. Nicméně bych doporučil všem žákům, aby si 
část školního řádu přenesli i do domácího prostředí. Pravidelné 
návyky nejsou důležité jen při školní docházce, ale zejména při 
nástupu na střední školy, potažmo do zaměstnání. Starší žáci by 

už měli být schopni si ve svém domácím prostředí práci sami 
zorganizovat, rozvrhnout čas a naplánovat jednotlivé úkoly. 
Učivo, vysvětlené přes počítač, je nutné procvičovat a zapa-
matovat si, aby se na něm mohlo dál stavět. Nedílnou součástí 
denního režimu je také odpočinek, který by měl následovat vždy 
po dopoledním hledění do monitoru, tabletu či mobilu. V nepo-
slední řadě je vhodné zařadit dostatečný, pravidelný a bezpečný 
pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu.

Plošná omezení se dotkla snad všech typů škol kromě mateř-
ských. Je mi proto velkou ctí, poděkovat touto formou všem 
zaměstnankyním naší mateřské školy za jejich pracovní přístup      
a velkou míru odvahy v této nelehké době. Je až neuvěřitelné,     
s jakou grácií a nadhledem vše řešily.

S přicházejícím časem Vánoc vám všem přeji klid, zdraví a sílu 
zachovat si zdravý rozum.

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

Školení pedagogů v počítačových programech v září 2020.

NAPIŠTE O SVÉM ŽIVOTĚ S KORONOU

Sledujete-li zprávy ze školy, možná si pamatujete, že jsme             
v minulých číslech zpravodaje několikrát informovali o úspě-
ších našich žáků v literárních soutěžích. Dětem, které si umí        
v hlavě utřídit myšlenky a dovedou se neotřelým způsobem vy-
jadřovat, nabízíme další motivaci a prostor k psaní. Můj život          
s koronou je aktuální téma 15. ročníku celostátní literární soutě-
že Skrytá paměť Moravy, ve které se naši žáci v minulých letech 
už několikrát dostali do finále, ba i na pomyslné stupně vítězů. 
V tiskové zprávě Památníku písemnictví na Moravě, který sou-
těž pořádá, se píše: Co všechno se stalo a mohlo stát, když na 
jaře 2020 dostal život nový řád? Strach, nejistota, ale i naděje 
a hledání nových možností. Co v té době mladí lidé zjistili o 

sobě a o světě? Soutěžící mohou zachytit svou osobní zkušenost                  
s životem v nouzovém stavu nebo napsat smyšlený příběh těmi-
to událostmi inspirovaný. Do soutěže se mohou přihlásit zájem-
ci ve věku 11 až 19 let. Uzávěrka soutěžních prací je  31. března 
2021. S umístěním na 1. – 3. místě v kategorii do 15 let jsou 
spojeny odměny ve výši 1 000 – 3 000 korun.

Na začátku listopadu jsme vyzvali naše žáky, aby nám napsali 
vzkaz, jak korona ovlivňuje jejich život.  Ptali jsme se, jak (ne)
zvládají domácí školu, na co myslí, co je trápí a na co se těší. 
Přinášíme výběr z jejich postřehů, některé vzkazy jsou kvůli ne-
dostatku místa kráceny.
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Rád bych vám mám vzkázal, že bych byl rád, kdyby už byla škola, 
ale on-line vyučování mě taky baví. Jsem rád, že mohu spolužáky    
a vás vidět aspoň přes počítač. Taky bych byl rád, kdyby se otevřely 
kroužky, chybí mi házená. (4. roč.)

Nikdy bych si nemyslel, že tohle řeknu zrovna já, ale škola mi už 
opravdu chybí. Chybíte mi kamarádi, a i vy, milí učitelé. Ať už ten 
zlý sen skončí a vše se vrátí do normálu! (6. roč.)

Vede se mi dobře, ale těším se do školy. Osobně si myslím, že mi 
domácí škola celkem jde, ale už mi trochu hrabe. Paním a pánům 
učitelům bych chtěl vzkázat, ať to s námi vydrží. A vzkaz koroně: 
CHCÍPNI UŽ! (6. roč.)

Doma se mi daří dobře, ale raději bych chodil do školy. Ve škole se 
víc soustředím na učení a taky se toho víc naučím, a ještě k tomu se 
to všem přes internet seká a někdy vůbec nefunguje. Koroně bych 
vzkázal, ať už nás přestane ohrožovat a omezovat, nemůžeme po-
řádně nikam chodit, vše je zavřené, ani s kamarády se nemůžeme 
stýkat. (6. roč.)

Já bych rád už všechny viděl. Chtěl bych se vrátit ke starým časům 
ve škole. Chybí mi hudebka, výtvarka a další předměty. Už se těším. 
(6. roč.)

Doma se ani moc nenudím, ale chybí mi chodit do školy. Koroně 
vzkazuju, ať už nám dá pokoj a odletí do vesmíru, abychom mohli 
opět žít normálním životem, chodit do školy, rodiče do práce, chodit 
ven za kamarády a na výlety. Žít svobodným životem jako před ko-
ronou a nemít pocit, jako bychom byli ve vězení. (7. roč.)

U nás doma si vedeme v téhle hrozivé době dobře. Zvládám domácí 
školu a nějak tak i domácí nudu. Myslím na svět před koronavirem, 
těším se, až budou otevřené školy, a trápí mě roušky, které musíme 
nosit pořád, abychom nedostali COVID-19. Já bych vzkázal panu 
ministru zdravotnictví, aby nějaké zákazy, které vyhlásil kvůli koro-
naviru, odstranil. A vzkázal bych té koroně, aby zmizela a nevracela 
se. (7. roč.)

Milý pane řediteli,v této době jste určitě ve škole. To se teda máte! 
Nemám nic proti distanční výuce, ale raději bych byla s vámi ve 
škole. Když to ale jinak nejde, nedá se nic dělat. Při domácí výuce 
mi vyhovuje volnost a rychlost, s jakou můžu zadané úkoly vypra-
covat. V matematice toho stihnu probrat určitě více než ve škole. 
Nemusím čekat na to, až ostatní spolužáci zvládnou to a to. Jede 
si každý svým tempem. Naopak v hodinách dějepisu ve škole nám 
pan učitel prozradí mnoho všelijakých zajímavostí, které mi doma 
neřekne nikdo. No a v chemii mi samozřejmě chybí názorné ukáz-
ky a pokusy. Ale proč vám hlavně píšu? Vůbec nedostáváme úkoly                                       
z  tělocviku. Což by mohlo vypadat jako výhoda, ale brzy mi došlo, 
že budu muset začít cvičit. Nedávno jsem se zhrozila při pohledu 
na své břicho. Navíc jsme se sestrou chtěly tančit a zjistila jsem, 
že jsem zpomalená, neohebná a celá zatuhlá a že mě moje tělo ne-
poslouchá jako dřív. Tak jsem si naplánovala pravidelné cvičení           
a už po prvním týdnu hodinového strečinku na sobě pozoruju změnu 
k lepšímu. Proto bych vás chtěla požádat, jestli bychom nemohli 
dostávat aspoň dobrovolná zadání z tělesné výchovy. (8. roč.)

Mám se fajn, ale mrzí mě, že ten poslední školní rok netrávíme 
všichni spolu. Co jsme nastoupili do devítky, tak jsme si strašně sed-
li, nikdo se s nikým nehádal, nikdo nežaloval, smáli jsme s a pomá-

hali si. Osobně doufám, že vláda nařídí, aby se opakovaly ročníky 
nebo ať jdeme do školy s první třídou aspoň ještě do Vánoc. Online 
výuka mi vůbec nevyhovuje, jelikož nás čekají v dubnu přijímačky 
na střední školy a já už se v tom začínám ztrácet :). Online výuka 
má ale i svoje výhody: nemusíme vstávat v šest a upravovat se, ob-
lékat, ale naopak můžeme vstávat později, být pěkně v pyžamu a le-
žet na gauči. Má to ale i nevýhody: nenaučíme se tolik, co ve škole, 
a to je velká nevýhoda! Chybí mi třida a chtěla bych, abychom byli 
všichni ve škole. Jako žáci si uvědomujeme, jak pro učitele může být 
těžké nám některé učivo vysvětlit. Každopádně děkujeme, že máte     
s námi trpělivost. (9.roč.)

Daří se mi dobře, ale mrzí mě, že jsme v deváté třídě a nemůžeme 
si poslední rok užít všichni spolu. Ale všechno má dvě stránky. Fajn 
je, že si můžeme přispat, i když ne úplně. Ty hodiny jsou někdy vážně 
nudné, ale musíme je zvládnout. Alespoň máme více volna a mys-
lím, že máme čas se skamarádit a také trávit spolu čas i přes tuhle 
těžkou situaci. Doufám, že se vrátíme do školy co nejdříve a budeme 
mít šanci si užit zbytek školního roku se spolužáky a udělat dokona-
lý zákončák. Děkuji panu řediteli i učitelům, že to s námi zvládají,    
i když je to asi někdy k zbláznění. Všem nám chybí naše školní výlety 
a čas strávený spolu. (9. roč.)

Ráda bych se vrátila do školy, i když se mi doma daří dobře, tak je 
to lepší osobně. Více bych se vídala s kamarády a byla na čerstvém 
vzduchu, ale ani to nemůžu, protože bych musela mít roušku. Na 
druhou stranu jsem ráda, že jsem doma. Zajímalo by mě, jak se bu-
dou nakupovat vánoční dárky, když všechny obchody jsou zavřené. 
Ministr zdravotnictví by si měl uvědomit, že když otevře obchody 
potom, tak se tam nahrne více lidí, než kdyby byly otevřené teď. 
Myslím si, že Covid-19 tady bude pořád a jednou ho dostaneme 
všichni. Navzdory tomu všemu si myslím, že to naše škola zvládá 
celkem v pohodě. (9. roč.)

Mám se tak nějak všelijak. Jelikož nám tady řádí korona, tak ani 
nevycházím ven. Celé dny sedím doma, někdy sem tam zajdu např. 
do obchodu, někdy se jdu i projít, ale to jen zřídka. Nejvíc mě ale 
nebaví ty roušky a všechna možná opatření. Jednou je to totiž tak 
a podruhé zas onak. Ministři se mění, prezidenti v USA se mění, 
vše se mění a svět je úplně naruby. Se školou je to to samé, v led-
nu bylo všechno úplně normální, v březnu se však všechno změni-
lo. Škola online, obchody zavřené, pokud už chceš jít do obchodu, 
nezapomeň na roušku. On ten rok 2020 vlastně nebyl úplně podle 
našich představ. Všechno to začalo požáry v Austrálii, které trvaly 
neuvěřitelných 11 měsíců. Potom nám málem hrozila 3. sv. válka. 
V březnu ale nastalo něco, co jsme nikdo nečekali. Přišel k nám 
Covid-19, neboli infekční onemocnění. Pandemie, která postihla 
celý svět. Začalo to v březnu, kdy se toho uzavřelo víc, ale pro mě 
bylo podstatné uzavření škol. Pamatuju si ten den živě, zrovna jsme 
měly tělocvik, byl konec hodiny a spolužačce volala její mamka, 
vše jí sdělila a ona to následně řekla nám. Začaly jsme jásat a byly 
jsme šťastné. No ale to jsme netušily, co LOCKDOWN znamená. 
Myslely jsme si, že to potrvá maximálně týden až dva, ale vyvinulo 
se z toho šest měsíců prosezených doma. Bylo ještě léto, takže mě 
aspoň sluníčko lákalo ven. Teď, když je zimní čas, chladno a brzy 
tma, tak už mě ven nedostane nic, to je taky hlavní důvod, proč jsem 
stále doma. (9. roč.)

NAPIŠTE O SVÉM ŽIVOTĚ S KORONOU
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HÁZENÁ

Kalendářní rok 2020 finišuje a obvykle na tomto místě hod-
notíme úspěchy a neúspěchy uplynulého házenkářského roku. 
Letos, bohužel, možností k hodnocení příliš není. V jarní části 
soutěžního ročníku bylo odehráno jen několik málo utkání, žá-
kovské soutěže nezačaly v podstatě vůbec a přišlo první korona-
virové přerušení. Po květnovém částečném rozvolnění pravidel 
se všechny věkové kategorie vrátily k tréninkovému procesu, 
soutěžní část však již byla zrušena. Příjemné léto a hojná účast 
hráčů v přípravě zaváněla optimismem. Ten však rychle odvá-
la realita podzimních dní a druhé koronavirové přerušení, které 
přineslo „stopku“ veškeré činnosti hned ve druhém říjnovém 
týdnu. Házená je kolektivním sportem a absence spoluhráčů ne-
lze bohužel nahradit ani individuálním tréninkem s patřičným 
nasazením. 

Přes výše uvedené lze bezesporu v uplynulém roce nalézt také 
pozitivní události. Podařilo se uspořádat pravidelný turnaj Po-
lanka CUP, přestože proběhl z důvodu nastavených hygienic-
kých pravidel v omezeném režimu. V nejmladších kategoriích 
minižactva a mladšího žactva evidujeme několik desítek sportu-
jících dětí, což je příslibem a zároveň závazkem pro příští léta. 
V neposlední řadě se v dorostenecké kategorii formuje velmi 
nadějné družstvo hráčů ročníků narození 2003 až 2005, které 
zatím ve čtyřech odehraných kolech podzimní části nepoznalo 

přemožitele. Ty nejobtížnější utkání však ještě přijdou, a (ne-
jen) proto s očekáváním vyhlížíme možnost obnovení sportovní 
činnosti. 

Aktuální informace ohledně možnosti účastnit se tréninkových 
jednotek a rovněž mistrovských utkání a turnajů naleznete na 
našich webových stránkách www.hazena-polanka.cz. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům, trenérům, 
funkcionářům, rodičům dětí a dobrovolníkům, kteří věnují svůj 
volný čas rozvoji házenkářského klubu, stejně jako fanouškům 
a v neposlední řadě všem sponzorům a partnerům, mezi které 
patří především městský obvod Polanka nad Odrou, Magistrát 
města Ostravy, Úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční i materiální po-
moc v uplynulém roce, přestože pro nás všechny bez rozdílu 
nebyl rokem úspěšným.  

Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce 
2021 přejeme všem našim spoluobčanům. 

Házenkáři

KRÁSY POZDNÍHO LÉTA

Dne 15.9.2020 se uskutečnil za dodržování všech antikovidových opat-
ření půldenní výlet členů a příznivců místní skupiny ČČK na zámek 
Hradec nad Moravicí. Po poutavé prohlídce zámku jsme se rozešli do 
sluncem zalitého okolního parku a přilehlých objektů. Všichni jsme 
byli nadšeni z proběhlé rekonstrukce zámku. Své dojmy jsme si sdělo-
vali při malém občerstvení u šálku kávy či jiných tekutin.

Po ukončení osobního volna jsme se vydali na zpáteční cestu do Po-
lanky. Čekala nás ale ještě zastávka na Salaši v Kajlovci, kde jsme se 
posílili obědem. 

Spokojeni a s veselou náladou jsme se vrátili v 15 hod. do Polanky.  

Marie Krejčí
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KONEČNĚ JSME SE PROJELI ELEKTROLODÍ

Ano, je to tak. Již v lednu jsme se v DTJ, z. s. Polanka nad Od-
rou dohodli, že znovu zkusíme objednat plavbu novou elektrolo-
dí po přehradě Slezská Harta. Termín našeho již tradičně každo-
ročně pořádaného zájezdu byl dohodnut na 22. 9. 2020. Autobus 
byl proto hned v lednu objednán a program zájezdu doplněn        
o návštěvu hradu Sovinec s komentovanou prohlídkou interiéru 
a všech nádvoří. Se začátkem září se začala zhoršovat situace v 
souvislosti s nemocí COVID 19 a vypadalo to, že by náš zájezd, 
na který jsme se všichni moc těšili, mohl být ohrožen. 

Ale vše vyšlo! Zejména počasí nám opravdu přálo a prohlíd-
ku hradu jsme zahájili s modrou oblohou a slunečním svitem. 
Během prohlídky se nám dostalo vyčerpávajícího výkladu                    
o historii hradu v podání sympatické průvodkyně, která nehle-
děla na časové omezení a přizpůsobila se pomalému přemísťo-
vání účastníků. A jelikož nás bylo 45, prostě to vždy nějakou 
dobu trvalo.  Po ukončení prohlídky hradu nás autobus zavezl 
do Leskovce nad Moravicí. Je to jedna z několika obcí, v nichž 
jsou vybudována přístaviště lodí a je kotvištěm vyhlídkové elek-
trolodě s názvem Harta. 

V Leskovci jsme poobědvali a odpoledne ve stanovený čas za 
krásného teplého počasí nastoupili na loď. Díky počasí jsme si 
totiž mohli plavbu náležitě užít za doprovodu povídání o vodní 
nádrži. A tak jsme se dozvěděli, že Slezská Harta je údolní nádrž 
na řece Moravici, a prochází jí historická zemská hranice Mo-
ravy a Slezska. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena 

v roce 1997. Je nejmladší přehradou v České republice a podle 
rozlohy je devátou největší. Přehrada byla původně zamýšlena 
jako vodní dílo do kaskády s přehradou Kružberk, která leží níže 
po toku řeky Moravice. Měla v případě nepříznivých podmínek 
dodávat do této přehrady dostatek vody, aby zajistila neustálé 
plnění funkcí této přehrady. Mezi další využití patří možnost 
odběru vody pro průmyslové využití a využití vodní energie 
pro výrobu elektrické energie, proto je vodní dílo vybaveno 
malou vodní elektrárnou. Přehrada nabízí řadu možností, jak 
aktivně strávit především letní turistickou sezónu. Vyzkoušet 
lze nejen koupání, ale i vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting                          
a windsurfing. Dodává také užitkovou vodu pro Ostravsko. Při 
budování vodní nádrže voda přehrady zatopila zčásti 6 vesnic. 
Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, 
Leskovec a Roudno. Téměř zcela byl zatopen Karlovec, z něhož 
zůstal zachován pouze kostel sv. Jana Nepomuckého. Celkem 
bylo odstraněno 300 budov. Poblíž nádrže se nachází 780 m vy-
soký kopec Velký Roudný, největší a nejzachovalejší stratovul-
kán v České republice. 

Po absolvování plavby jsme se zajeli podívat na hráz, ze které 
je pěkný pohled do okolní přírody a pak už následovala cesta 
domů. Zájezd se vydařil a my touto cestou děkujeme MO Po-
lanka nad Odrou za finanční příspěvek, díky kterému mohl být 
uskutečněn.

Ivana Olšáková

ŠANCE PRO RODIČE S DĚTMI - PROJEKT „ROZJEĎ SE NA TRHU PRÁCE“

Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené? Nebo 
jste v evidenci ÚP a máte alespoň jedno dítě do 15 let věku?

Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém pracovním 
životě! V tom vám pomohou profesionálové z našeho projektu.

Můžete využít pracovní diagnostiku, individuální poradenství, 
kurzy související s hledáním zaměstnání, rekvalifikaci, PC kurz, 

ŘP sk.B nebo kondiční jízdy.

Veškeré aktivity v projektu jsou financovány z ESF, pro účastní-
ky jsou tedy zcela ZDARMA!

Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz, tel: 553 871 113, 
739 227 247, email: info@rekval.cz, přihlášení je možné do     
31. 12. 2021.
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CHARITA OSTRAVA ZAJIŠŤUJE PORADENSTVÍ PŘI PÉČI O BLÍZKÉ 
A ZVE NA KURZ

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku prav-
děpodobně ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou 
situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností            
v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už        
s rouškami nebo při koledě virtuální v termínu 1. – 14. ledna 2021. Jed-
nadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika bude jiný, 

ale už nyní víme, že záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra 
na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový 
účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 
7778013. Více o Tříkrálové sbírce 2021 v Ostravě a okolí, její organi-
zaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí mož-
nost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sest-
rami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí 
péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního 
člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. 
Termín společného kurzu je 17. 12. 2020, 14-17 h. v budově Hospice 
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, pro-
vádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. 
Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech 
získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se 

přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme 
konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vede-
né zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domlu-
vy). Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava
 - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, 
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz 

Plakát a další info na webu: 
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-
-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-
-prostredi-17-12-2020/

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poraden-
ství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměst-
nání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské 
právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, 
služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace po-
skytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání 
na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 
599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;
web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-os-
trava/

PORADNA RADÍ BEZPLATNĚ V 
ŽIVOTNÍCH OBTÍŽÍCH

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v 
lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním 
stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace 
na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

CHARITA OSTRAVA HLEDÁ DO SLU-
ŽEB NOVÉ KOLEGY 

OPĚT NÁM TO NEVYŠLO!!

Ale opravdu jsme se snažili.  Dechová hudba Polanka viděla naposledy 
své příznivce a kamarády přesně před rokem, tedy 23.11.2019, na svém 
Slavnostním koncertě, který byl důstojnou oslavou stoletého výročí za-
ložení dechové hudby v Polance. Od té doby nic, ale vůbec nic. Jako 
malé děti jsme se my hudebníci těšili na Jarní koncert, pilně jsme cvi-
čili, chystali pro své posluchače překvapení, a bohužel nic. Koncert se 
nekonal, překvapení se nekonalo,  poté nevyšel ani ten Podzimní  kon-
cert a co je nejhorší, nebude ani ten Vánoční. I kdyby nakrásně přišlo 
nějaké to rozvolnění, koncert už není kdy nacvičit. A vlastně pro koho? 
Kolik by se nás, hlavně té starší generace, sešlo ve velkém sále kina       
s rouškami na tváři?  Jak si s těmi zakrytými tvářemi můžeme zazpívat 
nějakou tu známou vánoční píseň, nebo třeba prostinkou, obyčejnou 
koledu? Jak můžeme dát najevo své pohnutí, svou radost z očekávání  
blížících se vánočních svátků, když do země krále Miroslava, kde je 
dovoleno zpívat, je tak daleko!!

Přátelé, kamarádi, hudebníci profíci i amatéři, muzikanti, šumaři!  Neu-
padávejme do nostalgie, nebuďme smutní a lítostiví, rozjasněme tváře, 
vždyť ten další jarní koncert, je již za dveřmi. Koncert, na kterém si 
pěkně zařádíme.

A na Vás, milé posluchačstvo, si příští rok pěkně došlápneme. Uvidíte, 
jak to spolu zase pěkně roztočíme. 

Přátelé, užijme si všichni dosyta těch tajemných zimních dnů, prožijme 
nádherné Vánoce se svými nejbližšími a přáteli.

Vstupme ve zdraví a pohodě do toho nového, lepšího roku, abychom 
si jednou s úsměvem mohli říct, že to byl TEN rok, kdy nám dovolili 
hrát a dovolili zpívat.
 

Za Dechovou hudbu Polanka přeje vše krásné Váš Jiří Adamec
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