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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
druhý zářijový víkend se již tradičně uskutečnil náš „ Den obce“. Program, který byl namixován tak, aby si ho mohly užít všechny generace, se opravdu povedl. Dopolední část odstartoval turnaj v nohejbale za
účasti celkem 9 družstev. Krásná vystoupení pak postupně předvedly
děti ze ZUŠ Heleny Salichové, ZŠ a MŠ Polanka, Polanecká dechovka,
kapela Tři vykřičníky, líbilo se i taneční vystoupení pod vedením Tomáše Foltýna.V areálu Dělnického domu jsme mohli vidět nadšené děti
s namalovanými obličeji a nádhernými účesy, jak si užívají program
s klaunem a samozřejmě skákací hrady. Pro ty, kteří mají rádi více klidu
a pohody, hrála ve velkém sále Dělnického domu cimbálová muzika Friš.
Posluchači mohli ochutnat sklenku vínka a prohlédnout si výstavu připravenou našimi spolky a obcí. Podvečerní finále zahájil Petr Kotvald,
následovala Verona, ohnivá shouw a kapela Sebastien. Bohaté občerstvení okořenili naši myslivci špičkovým gastroservisem pro dospělé i děti.
Nejen oni přispěli ke spokojenosti návštěvníků, zahanbit se nedala ani
Vinotéka u Francka nebo restaurace Dělnický dům. K tomu, že se letošní
„Den obce“ mimořádně vydařil, přispěla i skvělá účast bezmála tisíce návštěvníků! Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli,
protože bez potřebného nadšení a odhodlání něco pro obec a občany udělat, by se něco podobného nemohlo podařit. Děkuji tedy Martinu Sýkorovi
a Táni Foltýnové ze školské, kulturní a sportovní komise, našim myslivcům
a všem zaměstnancům městského obvodu, kteří pomohli tuto krásnou akci
zabezpečit.

Volební období 2018 – 2022 se blíží ke konci. Během podzimu
budou ještě dokončeny některé stavební akce, které se přidají k
řadě projektů, jež se nám podařilo za poslední čtyři roky uskutečnit. Samozřejmě, ne vše co jsme plánovali, se stalo skutkem, ale
i přes složité období, které nás poslední dobou provází, se podařilo v Polance vybudovat mnoho. Daří se dlouhodobě zvelebovat veřejný prostor, sociální oblast, podporovat spolkovou činnost, během uplynulých čtyř let se do
rekonstrukcí, oprav a investicí do komunikací, kanalizací, budov, chodníků,
zastávek či výsadby zeleně investovalo více jak 300 mil Kč. Vše by se jen
stěží dalo zajistit z rozpočtu městského obvodu. Většinu akcí jsme dokázali
zajistit díky externímu financování z dotací města, kraje, EU a státu. Proto je zapotřebí se zmínit, že přes značnou investiční aktivitu máme velmi
dobré výsledky hospodaření. To zatím každoročně končí s velmi slušným
přebytkem, který nám pak pomáhá nastartovat nové akce a stavební přípravu do dalších let. Díky tomu jsme připraveni postupně realizovat rekonstrukce základní školy, bytů a ordinací v bývalém Lázeňském domě, dalších
komunikací, chodníků, zastávek, kanalizací, a tak, aby sloužily našim
občanům.

Do konce by chtělo dotáhnout
i některé dlouhodobé plány, napříkladpovodňová opatření na Polančici, nebo překlopit vypracované
studie do fáze projektu ke stavebnímu povolení v případě chodníku a cyklostezky na ul. Janovské.
Ale cesta k úspěchu je zejména
v druhém případě velmi složitá. Větší část území se nachází v dobývacím prostoru, kde není možno nic stavět. Momentálně to
znamená, že by si příslušná firma musela zajistit povolení k těžbě,
k čemuž jí chybí souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí. Následně vytěžit by firma musela tento dobývací prostor, zrekultivovat jej
a teprve poté by stát odepsal zásoby nerostu. Toto je v tuto chvíli nereálné. Druhou možností je vybudovat chodník na opačné straně.
I zde se však pohybujeme na soukromých pozemcích, a bude nutné se domluvit na majetkoprávním vypořádání, a dále celé území odvodnit. Takové
jsou konkrétní skutečnosti, které brání realizaci některých vizí, a proto třeba
projekt zmiňovaných„ Povodňových opatření na Polančici“ trvá již 13 let!
Teprve teď vidíme světlo na konci tunelu (jsme před vydáním stavebního
povolení) a pokud se podaří zajistit finance, mohla by se tato stavba v dalším volebním období zrealizovat.
Děkuji tímto stávajícím zastupitelům za práci pro Polanku a její rozvoj.
Vždyť není mnoho obcí a obvodů, kde se ve většině projednávaných bodů
zastupitelstva jednoznačně shodnou. Je to dáno vzájemnou informovaností
a podrobně probraným rozpočtem včetně plánovaných investic. Níže uvádím seznam zastupitelů a jejich účast na našich jednáních.
Příjmení, jméno
Adamec Jiří		
Bochnia Pavel
Hellerová Iveta, Ing.
Krejčí Marie
Šoustalová Martina
Prauzek Pavel
Řehulka Radovan
Suder Vít, Ing.
Havrlant Kamil
Planková Jarmila
Slováková Darina, DiS.
Tomášek Petr, Ing.
Sýkora Martin
Koller Čestmír
Šlachta Jiří		

Účast
18
18
18
18
18
17
17
17
16
16
15
15
13
13
12

Účast v %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,44%
94,44%
94,44%
88,89%
88,89%
83,33%
83,33%
72,22%
72,22%
66,67%

Ještě jednou tedy děkuji všem radním, zastupitelům, ale taky zaměstnancům úřadu, všem členům komisí a našemu kronikáři za práci pro naší krásnou Polanku. Přeji všem šťastnou volbu pro další volební období, které
bohužel nebude vzhledem k aktuální situaci ve světě vůbec jednoduché.
Jsem, ale dlouholetý optimista a věřím, že se našim občanům bude i nadále
v naší obci dobře žít.
Váš Starosta Pavel Bochnia

INVESTIČNÍ AKCE A REKONSTRUKCE
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU

2018

Oprava komunikací Mírová Osada
Rekonstrukce ulic J. Štorkána, G. Tajovského, J. Glazarové,Tesaříková,
Na Kopečku, včetně zvýšených ploch dvou křižovatek.
Náklady 10,4 mil. Kč.

Chodník a zvýšené křižovatky ul. Hraničky
Výstavba nového chodníku podél ulice Hraničky, včetně zvýšených
ploch tří křižovatek na ul. Hraničky a ul. Bezručova.
Náklady 3,5 mil. Kč

Zpomalovací práh ul. Malostranská
Výstavba zpomalovacího prahu na ulici Malostranská v místě křížení s
příjezdovou komunikací k areálu mateřské školy.
Náklady 370 tis. Kč.

Chodník podél 1. května
Výstavba nové chodníku podél silnice 1 května v úseku od ul. Za Humny po parkoviště před Lázeňským domem.
Náklady 500 tis. Kč

Stavební úpravy Staré školy
Kompletní rekonstrukce a přestavba bývalé školy na nové prostory radnice, základní umělecké školy a knihovny.
Náklady 61,0 mil. Kč

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice
Kompletní rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice, realizace byla
podpořena dotací z IROP ve výši 7,7 mil Kč.
Náklady 9,9 mil. Kč

Restaurování sochy světce J. Nepomuckého
Předmětem projektu bylo restaurování kulturní památky umístěné na
Dolní Polance u mostu přes potok Mlýnka.
Náklady 300 tis. Kč

Revitalizace učebny fyziky a chemie v základní škole
Kompletní modernizace učebny fyziky a chemie zahrnovala nové vybavení třídy včetně odborných pomůcek.
Náklady: 3,2 mil. Kč
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2019

Izolační zeleň – část A
Výsadba keřů a stromů (celkem 1 600 ks) podél dálnice v úseku od ul.
Ostravská po hranici s městem Klimkovice.
Náklady 1,3 mil. Kč.

Chodník podél 1. května
Výstavba nového chodníku v úseku od mostu přes Polančici po parkoviště u mateřské školy včetně přechodu pro chodce.
Náklady 800 tis. Kč.

Opravy točny u Klimkovic
Rekonstrukce celého prostoru obratiště BUS, chodníku a nástupiště
s novým proskleným zastávkovým přístřeškem.
Náklady 2.2 mil. Kč.

Rekonstrukce kotelny v základní škole
Výměna plynových kotlů z roku 1994 za nové kondenzační včetně
nové instalace moderních regulačních technologií.
Náklady: 2,7 mil. Kč

Místní komunikace a chodník Za podjezdem
Kompletní rekonstrukce ulice Za Podjezdem s výstavbou nového chodníku a zvýšených ploch dvou křižovatek.
Náklady 7,5 mil. Kč

Rekonstrukce komunikací Janová
Výstavba nových asfaltových komunikací ulic Maková a U Dubu, včetně rekonstrukce vsakovacích objektů.
Náklady 5,8 mil. Kč

Izolační zeleň, část E
Výsadba keřů a stromů (celkem 950 ks) podél dálnice v úseku od ul.
Příměstská po hranici s katastrem Svinova.
Náklady 1,0 mil. Kč.

Mateřská škola údržba fasád a zpevněných ploch
V rámci provozních nákladů, bylo provedeno odborné vyčištění fasády
a zpevněných ploch v celém areálu mateřské školy.
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2020

Přestavba bývalé radnice na bytový dům
Kompletní rekonstrukce objektu na moderní bytový dům s osmi byty,
včetně stavebních a sadových úprav okolí.
Náklady 27,4 mil. Kč.

Výstavba komunikací Na Hranici a Odbočná
Výstavba nových komunikací zajistila přístup k nemovitostem v této
krajní části katastru městského obvodu.
Náklady 6,6 mil Kč.

Stavební úpravy bytového domu čp. 545
Kompletní rekonstrukce bytového domu, částečně určeného pro poskytování základní zdravotní péče.
Náklady 17,5 mil. Kč.

Rekonstrukce sportovního areálu
Celková rekonstrukce areálu fotbalového hřiště s výstavbou hřiště
s umělým povrchem a umělou trávou.
Náklady: 28 mil. Kč

Polní komunikace
Výstavba nové polní komunikace pro zemědělskou techniku, od sběrného dvora po nový most na cyklostezce Hraničky.
Náklady 9,3 mil. Kč

Plošná kanalizace Polanka 4 etapa
Výstavba nových páteřních úseků jednotných kanalizací uložených
převážně v silnici 1. května.
Náklady 64 mil. Kč

Rekonstrukce kotelny objekt jídelny základní školy
Výměna starých plynových kotlů, za nové kondenzační včetně dodávky moderních regulačních technologií.
Náklady 900 tis. Kč

Rozšíření pomníku na vsypové loučce, hřbitov Polanka
V prostoru vsypové loučky byly doplněny dva kusy pomníku pro umístění pamětních desek se jmény pohřbených.
Náklady 500 tis. Kč.
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Místní komunikace a chodník ul. Za Podjezdem, II. etapa
Kompletní rekonstrukce ul. Za Podjezdem s výstavbou nového chodníku, navázala na etapu realizovanou v roce 2019.
Náklady 7,4 mil. Kč.

Parkoviště u zdravotního střediska a chodník Za Humny
Výstavba nového parkoviště s 11 parkovacími místy pro vozidla
a chodníku mezi ploty propojující objekt s ulicí Za Humny.
Náklady 2,2 mil Kč.

Parkoviště u hřbitova
Výstavba nového kapacitního parkoviště u místního hřbitova (46 stání), včetně veřejného osvětlení a výsadby zeleně.
Náklady 7,1 mil. Kč.

Chodník 1. května, Nábřežní – konečná MHD
Výstavba nového chodníku podél silnice 1. května s nástupištěm a proskleným zastávkovým přístřeškem.
Náklady: 2,0 mil. Kč

Autobusová zastávka Dolní Polanka
Kompletní rekonstrukce nástupiště zastávky doplněné o zastávkový
přístřešek a zajištění bezbariérového přístupu.
Náklady 2,1 mil. Kč

Rekonstrukce kotelny v mateřské škole
Výměna starých plynových kotlů, za nové úsporné kondenzační včetně
dodávky moderních regulačních technologií.
Náklady 1,0 mil. Kč

Oprava místní komunikace ulice Bedřicha Smetany
Kompletní rekonstrukce komunikace, nové asfaltové povrchy včetně
dlážděných vjezdů k nemovitostem v této lokalitě.
Náklady 2,9 mil. Kč

Oprava komunikace Anny Letenské
Provedena kompletní rekonstrukce slepé části ulice Anny Letenské, sanace podkladů, nové asfaltové vrstvy.
Náklady 1,4 mil Kč.
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Rekonstrukce a modernizace silnice II/478
Celoplošná oprava páteřní frekventované silnice v celé délce katastru
městského obvodu včetně rekonstrukce mostu přes potok Polančice.

Křižovatka ulice 1. května a Heleny Salichové
Přestavba křižovatky pro směrovou a výškovou úpravu napojení ulice
Heleny Salichové, včetně betonové opěrné zdi.
Náklady 11,6 mil. Kč

Workoutové hřiště Polanka
Výstavba nového moderního fitness hřiště s workoutovou sestavou
a cvičícími stroji v areálu fotbalových hřišť.
Náklady 1,2 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikací lokalita Zámecká
Kompletní rekonstrukce asfaltových komunikací včetně přilehajících
vjezdů (Staniční, Havlíčkova, Ondřeje Sekory).
Náklady 7,3 mil. Kč.

Rekonstrukce střechy č.p. 476 (DPS)
Rekonstrukce střešního pláště a doplnění tepelných izolací na objektu
bytového domu pro seniory č.p. 476.
Náklady 5,3 mil. Kč

Oprava chodníků, hřbitov Polanka I. etapa
Rekonstrukce starých a poškozených chodníku na místním hřbitově
v části urnových hrobů sekce C a D.
Náklady 2, 8 mil. Kč

Oprava koncového úseku Anny Letenské
Celoplošná oprava starých asfaltových povrchů, zahrnovala také sanaci
podkladních vrstev poškozené krajnice.
Náklady 460 tis. Kč

Oprava místní komunikace ulice Sjednocení
Kompletní rekonstrukce komunikace, nové asfaltové povrchy včetně
revitalizace opěrné zdi podél vodního toku.
Náklady 3.0 mil. Kč.
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PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. KVĚTNA – LOKALITA HRANIČKY
Městský obvod připravuje projekt, který se zabývá přemístěním autobusových zastávek z točny na ul. Hraničky, na silnici 1. května, před objekt
bývalého Lázeňského domu. Na základě zpracované studie, byla všemi dotčenými orgány schválená varianta, která navrhuje přemístění nástupišťspolu s přesunem přechodu pro chodce, doplněného o bezpečnostní prvek - středový ostrůvek.Ve směru na Svinov je nové nástupiště navrženo na
upraveném tělese chodníku a ve směru na Klimkovice je plánováno vybudovat nástupiště s autobusovým zálivem v místě dnešního parkoviště před
objektem Lázeňského domu. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace. Samotná realizace bude koordinována s připravovanou
přestavbou Lázeňského domu.
Podmínkou návrhu je uzavření příjezdu z ul. 1. května
(nahrazeno za Lázeňským domem v dalším projektu)

Přeložka sloupu sdělovacího vedení včetně navazujících tras

1,35

Navazující úpravy (parkoviště apod.) budou
součástí navazující studie dle vybrané varianty

Stožár 50 - možný bod napojení VO

5,65

3,00

BUS

12,00

5,65

1,75

1,75

1,75

1,05

1,70

1,80

BUS

BUS

Stožár 51 - možný bod napojení VO

3,00

12,00

4,00

3,00

1,50

4,15

Výměna stožáru 53/1

BUS

2,00

2,85

Podmínkou návrhu je zrušení stávajícího přechodu

Přeložka vodovodního potrubí
Nutnost oboustranného nasvětlení přechodu.
Osazení sloupů a jejich napojení kabeláží
je v kolizi se stávajícími sítěmi.

Úprava/přeložka kanalizace a odvodnění

Přeložka sdělovacího vedení

STUDIE STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTŮ ŠKOLY
Cílem této studie bylo především vyřešit fungování školy jako celku a navrhnout vhodné řešení a vizi pro budoucí rozvoj (případně i postupný).
Najít řešení optimálního provozu při rozdělení školy do dvou budov, posoudit kvalitu a využití venkovních veřejných prostor i v návaznosti na
nově zrekonstruovaná hřiště. Zajistit dostatečné množství učeben pro kvalitní výuku, přehledný, bezpečný a příjemný nástup do budovy. Řešit nedostatečnou kapacitu kabinetů, nevyhovující sborovnu související s nárůstem počtu zaměstnanců s ohledem na inkluzi. Posoudit doplnění učeben,
aby specializované nemusely být kmenovými. Specializované učebny pak můžou být lépe uzpůsobeny, doplnění jazykových učeben. Navrhnout
jednoduší přesuny žáků mezi jednotlivými hodinami. Řešit bezbariérový přístup v rámci hlavní budovy školy doplnění vstupní rampy, výtahu,
bezbariérových WC.
PŘÍSTAVBA
Navržená přístavba budes hlavní budovou tvořit jeden celek. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní stavbu. Na budovu A jenapojena proskleným „krčkem“, ve kterém je směrem ke vstupnímu nádvoří umístěno schodiště a směrem do parku rozšířený společenský prostor chodby. Na
každém patře jsou pak 3 kmenové učebny, menší jazyková učebna a kabinet. Z urbanistického hlediska přístavba pomáhá definovat vstupní nádvoří
před školou. V návaznosti na přístavbu jsou navrženy zpevněné plochy a venkovní učebna v parku. V přístavbě je navrženo 6 kmenových učeben,
2 učebny jazyků, 2 kabinety a pobytová hala.
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY
Je navržená úprava vstupních prostor s novou vrátnicí a otevřeným průhledem přes čtvrtkruhovou pobytovou chodbu až do parku. Na vstupní
prostor navazují otevřené šatny se skříňkami. Ve čtvrtkruhové hale, která je jedinečným prostorem polanecké školy, její genius loci, je navrženo
vložení velkých pobytových schodů, tím bude vytvořen „amfiteátr“ pro přednášky, vystoupení i setkávání a relax o přestávkách. Rovněž jsou
řešeny bezbariérové úpravy vstupní rampou,
výtahem a bezbariérovými toaletami.
VENKOVNÍ UČEBNA
Venkovní učebna je jednopodlažní nepodsklepená stavba s plochou střechou umístěná v parku za školou. Stavba je nezateplená
a maximálně otevíratelná pomocí posuvných
stěn. Mezi venkovní učebnou a hlavní budovou je navržena mlatová plocha s vyvýšenými záhony a dřevěnými kmeny jako sloupy
i lavice.
VSTUPNÍ BRÁNA A PARKOVÁNÍ KOL
Vstupní brána určuje vstup, propojuje
budovy školy, pomáhá vymezit nádvoří před
školou, dává místu novou identitu. Jedná se
o zastřešenou plochu s venkovním posezením a stojany pro kola.
V současné době se dopracovává studie do
podrobností specifikace zadání pro vypsání
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. V rámci této první etapy
budou projekčně řešeny navrhované úpravy
hlavní budovy a samotná přístavba.
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STUDIE PŘESTAVBY LÁZEŇSKÉHO DOMU
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU 2022
Po náročných jednáních se na podzim roku 2021 podařilo městskému
obvodu zakoupit dominantní stavbu v naší obci tzv. Lázeňský dům.
Budova spolu s pozemky byla pořízena za částku 22 mil. Kč. Následně
bylo zadáno zpracování studie, která měla za úkol ověřit reálné možnosti přestavby v souvislosti s navrhovaných záměrem využití objektu
pro poskytování základních služeb zdravotní péče a malometrážní bytové jednotky. Pří přípravě návrhu byl kladen také důraz na zajištění
komfortního bezbariérového přístupu ke všem prostorám.
Studie se také zabývala návrhem nových komunikací s přihlédnutím k
očekávanému navýšení dopravní zátěže a související potřebou umístění
dostatečného počtu parkovacích stání. Objektivně byla také posouzena
nezbytnost návrhu přeložek stávajících inženýrský sítí v řešeném území. Po schválení studie, byla v půlce letošního roku zahájena samotná
projektová příprava.
Celková koncepce řešeného území
V rámci přípravy projektu je řešeno celé území včetně příjezdových
komunikací a přístupových chodníků. Hlavní vstup do objektu a parkovací stání jsou umístěna na severní straně budovy z parku. Podél příjez-

dové komunikace rozšířené na 6 m, jsou navržena podélná parkovací
stání, za nimi je pak umístěn samostatný chodník k bytovému domu
tzv. zdravotnímu středisku. Prostor před objektem bude řešen formou
malého parku s příslušným mobiliářem. Vznikne zde i zajímavý prostor
pro sezení na terasových stupních, vše v souvislosti s navrhovaným
nástupištěm přemístěné autobusové zastávky Hraničky.
Vizualizace navrhovaného stavu - pohledy
Projekt počítá s demolicí veškerých přílepků a přístaveb na severní
straně budovy, tak aby byl zachován obdélníkový půdorys původní budovy sloužící jako mateřská škola. Nově navržená přístavba kubického tvaru poskytne dostatečnou podlahovou plochu pro záměr umístění
všech zdravotnických služeb do přízemí budovy. Hlavní vstupy jsou
navrženy ze severní strany rovněž tak přístupové trasy a parkoviště.
V přízemí objektu je počítáno s tzv. zdravotním střediskem v podobě
čtyř ordinací a lékárny, vše s bezbariérovým přístupem. Ve druhém
a třetím podlaží je umístěno celkem 14 bytů s podlahovou plochou do
50 m2. Jednotlivé byty mají navržen vstup přes vnější pavlač na severní
straně objektu.
články investice a studie zpracoval (RM)
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, zveřejněným
dne 13. dubna 2022 pod č. 81/2022 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí
ve statutárních městech. V uvedených volbách budou voliči na území
městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou volit do Zastupitelstva
města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Polanka nad
Odrou.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v městském obvodu
Ostrava - Polanka nad Odrou v letošním roce nekonají.
Volby proběhnou ve dnech 23. září a 24. září 2022. V pátek 23. září
budou volební místnosti otevřeny v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
24. září od 8 do 14 hodin.
V městském obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou jsou vytvořeny
4 stálé volební okrsky. Informace o jednotlivých volebních okrscích
jsou zveřejněny na úřední desce, včetně úřední elektronické desky.
KDO MŮŽE VOLIT
Při hlasování ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava Polanka nad Odrou a Zastupitelstva města Ostravy na území městského
obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou musí mít volič, který je státním občanem České republiky, nejpozději dne 24. září 2022 18 let a musí mít
trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou.
Volit do výše uvedených zastupitelstev může také občan jiného členského státu EU, který nejpozději dne 24. září 2022 dovrší 18 let a má v
městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou trvalý nebo registrovaný
přechodný pobyt.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Voliči dostanou do domovních schránek dvoje hlasovací lístky v jedné
doručovací obálce. Budou to hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou a Zastupitelstva
města Ostravy, které budou vytištěny oboustranně.
Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději 3 dny
přede dnem voleb v obálkách s informací o čísle volebního okrsku a
adrese volební místnosti a s informací o způsobu hlasování.
Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do 20. září 2022,
může si celou sadu vyzvednout na radnici městského obvodu Ostrava-Polanka na Odrou, 1. května 330/160 a ve dnech voleb také ve volebních místnostech.
KOHO BUDEME VOLIT
Patnáct členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Polanka nad
Odrou budou voliči vybírat ze čtyř zaregistrovaných volebních stran
a pětapadesát členů Zastupitelstva města Ostravy pak ze čtrnácti zaregistrovaných volebních stran.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Při hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou má volič povinnost prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky nebo
státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit, a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Ve volební místnosti obdrží volič úřední obálku, popř. hlasovací lístky
pro volby do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou, pokud si je nedonesl, a vstoupí
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má
být zvoleno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací

lístky upravit jedním z uvedených způsobů:
Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

Volič může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva města nebo městského obvodu má
být zvoleno. Počet členů zastupitelstva města nebo zastupitelstva městském obvodu, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat. Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeni kandidáti ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas předně jednotlivě označeným kandidátům. Dále
z označené volební strany je dán hlas pouze tolika kandidátům, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Volební zákony však pamatují i na situace, kdy se volič z různých,
zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební
schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít
s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území
volebního okrsku, který dané komisi přísluší).
Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky: u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat, ve dnech voleb
i přímo u okrskové volební komise.
Kontakty: 599 425 102, 599 425 103, pmamulova@polanka.ostrava.cz
Ve dnech voleb – volební komise:
volební okrsek 14001 zasedací místnost 2. patro
volební okrsek 14003 obřadní síň / ÚMOb tel.: 601 573 593
volební okrsek 14002 Dělnický dům tel.: 601 573 594
volební okrsek 14004 Společenský dům Janová tel.: 601 573 596

Z JEDNÁNÍ RADY ZASTUPITELSTVA
Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
Vážení občané,
léto se pomalu blíží ke konci a přichází podzim a s ním i naše další
číslo zpravodaje, ve kterém v období prázdnin rada městského obvodu:
- rozhodla o vypůjčce pozemku parc. č. 3607 v k.ú. Polanka nad Odrou za účelem zajištění senného krmiva na zimu pro lesní zvěř, kterou
obhospodařuje Myslivecký spolek Poodří,
- schvalovala jednotlivá rozpočtová opatření, kterými se měnil rozpočet městského obvodu,
- souhlasila se svěřením dalších třech kusů cyklostojanů od Statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 17 133,60 Kč,
- doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady pro
sestavování návrhu rozpočtu Statutárního města Ostrava - městského
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026,
- projednávala návrhy na změnu Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a Nařízení města ve věci
úpravy mapových podkladů neudržovaných komunikací v zimním období,
- souhlasila s dokumentací pro vydání stavebního povolení ke stavbě
s názvem „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba 5578, část SO 01.1“,
- doporučila zastupitelstvu městského obvodu záměr prodeje pozemku
parc. č. 2833 v k.ú. Polanka nad Odrou,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 1, který upravuje cenu díla z důvodu
víceprací a méněprací v rámci stavby křižovatky ulic 1. května a Heleny Salichové se společností V.D.Stav – Ostrava s.r.o.,
- doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit Program pro
poskytování dotací,
- rozhodla o uzavření smlouvy na zabezpečení kulturní akce „Den obce
Polanky nad Odrou“ s Lubomírem Rošťákem za cenu 290.600,00 Kč,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 se společností STRABAG a.s., kdy
předmětem dodatku je úprava termínu dokončení díla v rámci stavby
„Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I“,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní se společností

ASA expert a.s., kdy předmětem dodatku je úprava termínu plnění ve
věci zpracování projektových dokumentací pro stavbu „Stavební úpravy víceúčelového objektu č.p. 863“ v Polance nad Odrou,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava povrchu, sanace krajnice-ul. Anny Letenské“ se společností Ostravské
komunikace, a.s. za cenu 379.448,46 bez DPH.
Vzhledem k narůstajícím cenám energií se rada městského obvodu rozhodla upravit ceník za pronájem prostor Dělnického domu a Sportovní
haly od 1.9.2022 a to takto:
Sportovní hala
Místní sportovní organizace z 400 Kč/hod na 450 Kč/hod
Ostatní z 650 Kč/hod na 850 Kč/hod
Dělnický dům
Pronájem malého sálu nebo sklípku, jídelny do 22:00 hod. ze 180 Kč na
200 Kč/hod, po 22:00 hod. z 280 Kč na 300 Kč/hod
Pronájem hřiště s pískovým povrchem ze 150 Kč/hod/1 kurt na 200
Kč/hod/1 kurt
Pronájem jedné šatny a sprchy pro sport z 80 Kč/hod na 100 Kč/hod
Zastupitelstvo městského obvodu do doby uzávěrky příspěvku do zpravodaje nezasedalo.
-Z.K.-

Kontejnery na objemný odpad
Ve dnech 3. – 5.října 2022 budou na území Městského obvodu Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad.
Kontejnery budou na svá obvyklá místa přistavovány během dne, a to
v pondělí 3. října. V úterý 4. října budou kontejnery vyprázdněny a ponechány na místě k dalšímu sběru. Odvezeny budou až následující ráno
5. října. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad
z domácností: televizory, ledničky, pračky, koberce, lustry, nábytek
apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo
plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.
(RM)
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SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení čtenáři,
jsem velmi rád, že jsme mohli nový školní rok po dvou letech zase začít bez roušek a dalších hygienických opatření. Letos jsme přivítali 53 prvňáčkům, respektive 51, protože dva z nich se budou vzdělávat v zahraničí. Je to více než dvojnásobný počet než v loňském školním roce. První
třídy povedou dvě zkušené paní učitelky – Mgr. Vendula Valíková (1. A) a Mgr. Kateřina Rusková (1. B), která je novou posilou našeho učitelského
sboru. Spolu s ní do školy nastoupila i školní asistentka Johanka Vavrošová a speciální pedagožka Mgr. Dagmar Kapsová, která střídá paní Mgr.
Ludmilu Kubínovou. Té bych rád na tomto místě poděkoval za výbornou spolupráci.
S ohledem na nový školní vzdělávací program, o kterém se můžete dočíst v dalším příspěvku, by se mohla zdát paradoxní úprava školního řádu.
Od začátku nového školního roku se v něm výrazně zpřísňují sankce za nedovolené použití mobilních telefonů. Doufáme, že si žáci uvědomí, že
bez souhlasu vyučujícího nebo ředitele školy není možné pořizovat ve škole a na akcích školy žádné fotografie nebo videozáznamy a už vůbec ne
umístit je na internet. Pokud vám připadá toto nařízení přísné, je nutné si uvědomit, že se jen řídíme občanským zákoníkem, který platí i mimo
školní prostředí. Dbáme-li na jeho dodržování, chráníme tím všechny děti i dospělé.
Rád bych se ještě vyjádřil k dotazníkovému šetření, které na konci minulého školního roku proběhlo v mateřské škole. Těší mě, že rodiče jsou
obecně vzato s naší školkou spokojeni, za což patří poděkování všem jejím zaměstnancům. Nicméně řada rodičů by ocenila širší nabídku mimoškolních aktivit. Nově proto nabízíme možnost přihlásit dítě do atletické přípravky, tanečního kroužku a do kroužku angličtiny. Zároveň budou
rodičům nabídnuta i logopedická cvičení pro děti.
Závěrem bych chtěl všem dětem a žákům popřát příjemný a zajímavý školní rok 2022/2023 a těším se na spolupráci nejen se zaměstnanci školy,
ale také s rodiči našich svěřenců.
RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy

Budova základní školy slouží již 70 let
Naše školní budova i její bezprostřední okolí se neustále upravuje,
modernizuje a přizpůsobuje novým podmínkám, že si asi málokdo uvědomí, že od jejího postavení uběhlo letos už 70 let. Poprvé se třídy pro
žáky otevřely v pondělí 24. března 1952, ale na jaře jsme na toto výročí
kvůli každodenním dramatickým událostem díky epidemiologické situaci pozapomněli. Proto jsme mu věnovali pozornost na letošním Dni
obce a rádi bychom zveřejnili pár řádků k dané události i teď.
Pamětníkům a zájemcům o historii nabízíme pár faktů:
V roce 1930 byla v Polance nad Odrou vedle obecné školy zřízena
i škola měšťanská, která byla umístěná v budově, kde dnes sídlí obecní
úřad a další instituce. Na konci války v ní byl německý lazaret a
30. dubna 1945 škola zcela vyhořela. Žáci se do školy vrátili až v roce
1947, ale už rok před tím bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy
a byl za tímto účelem zakoupen od Antonína Doležala pozemek na Zámecké ulici. Vypracováním projektu stavby byl pověřen architekt Václav Surý. On také přišel s návrhem, aby se zřídila výhybka železniční
dráhy, díky které by se mohl snadno a levně dopravovat stavební materiál. V kontextu dnešní doby je zajímavé, že projekt Václava Surého byl
přibližně o 30 % levnější než druhá nejlevnější konkurenční nabídka.
Stavba nové školní budovy se rozběhla na jaře v roce 1948, ale brzdil
ji nedostatek pracovních sil, a tak na konci roku byly teprve vybetonovány základy. Další zpomalení prací způsobilo rušení soukromých
firem. Stavbu dokončovali dělníci z Komunálního podniku v Bílovci.
Kolaudace nové školní budovy
byla provedena 19. března 1952
a následně začalo stěhování inventáře z dřevěné školní budovy, která
stála u hlavní silnice vedle staré
školy. Žáci poprvé usedli do svých
lavic už 5 dnů po kolaudaci. V 50.
letech se už nepoužívalo označení měšťanská, ale střední škola.
Slavnostní otevření nové střední
školy na Zámecké ulici, která dnes
nese jméno Heleny Salichové, se
uskutečnilo 31. srpna 1952, kdy šli
v průvodu žáci, občané Polanky
i početná delegace hostů od Dělnického domu ke škole, kde se
konala slavnost a výstava žákovských prací.
Informace jsou převzaté z výpisků
ze školní a obecní kroniky, které
před lety pořídil emeritní ředitel
školy pan Jaroslav Král. Pokud ne-

jsou přesné, nebo si pamatujete více, budeme rádi, pokud se s námi
o své vzpomínky podělíte. Psát je můžete na e-mail: vanda.kusova@
zspolanka.cz.
A jak dnes funguje Nová škola, jejíž nedílnou součástí je i menší budova se školní jídelnou a družinou? Díky výborné poloze v klidové části
obce a díky zajímavému architektonickému řešení pořád dobře slouží
a umí se přizpůsobovat měnícím se nárokům na vzdělávání i na hospodárný provoz. V nedávné době se provádělo zateplení obou budov,
už druhá výměna oken a dveří a druhá rekonstrukce sociálního zařízení. Postupně se budují nové odborné učebny a mění školní mobiliář.
Kromě na první pohled zřetelných změn, jako je třeba nové parkoviště,
lavičky a úprava zeleně v okolí školy, neustále probíhají i úpravy méně
viditelné – rekonstrukce kanalizační sítě, rekonstrukce silnoproudých
i slaboproudých rozvodů, odvodnění sklepů a další.
Velké plány jsou i do budoucna. Výhledově se počítá s přístavbou celého křídla budovy a s modernizací současných prostor. Počet pracovníků
i v souvislosti s inkluzí neustále roste, zároveň jsou kladeny vyšší požadavky na výuku jazyků a dalších předmětů v menších skupinách. Dále
je nezbytné vybudovat nové šatny a učebny 1. stupně, aby nejmladší
žáci měli dostatečný prostor nejen během výuky, ale i při relaxačních
činnostech např. ve školní družině. Přejme si, aby tato změna proběhla
v co nejbližší době.
Mgr. Vanda Kusová a RNDr. Patrik Molitor
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Foto: Markéta Šimečková

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Za příznivého počasí denně parkuje před školou mnoho jízdních kol a
koloběžek. Ve škole jsme rádi za každého žáka, který není líný a chodí
do školy pěšky nebo jezdí na kole či koloběžce, případně skateboardu
nebo na kolečkových bruslích, pokud mu to vzdálenost od bydliště dovolí.
Je však důležité myslet na bezpečnost, tedy na předepsané vybavení
včetně helmy, na dobrý technický stav dopravního prostředku a taky na
dodržování pravidel silničního provozu.
Cyklista je podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích řidič nemotorového vozidla a platí pro něj jasná pravidla.
Ta nejdůležitější, která se však často porušují, bychom rádi připomněli:
• jezdí se vpravo,
• po silnici mohou cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou,
• na jednomístném jízdním kole nesmíte nikoho vézt,
• cyklista do osmnácti let musí mít na hlavě řádně připevněnou přilbu,
• nesmí se jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést další
jízdní kolo ani psa,
• je zakázáno na kole telefonovat i jíst,
• při každé změně směru jízdy včetně vyjíždění od okraje
a vjíždění na okraj vozovky musíte dát rukou znamení o změně směru
jízdy, a to zřetelným upažením,
• na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte ohrozit chodce,
• musíte ovládat dopravní předpisy, což znamená především znalost
dopravních značek a řešení křižovatek,
• jestliže dítěti nebylo ještě 10 let, nesmí na silnici vjet bez doprovodu
osoby starší 15 let (toto neplatí pro jízdu na chodníku, kde však nesmí
ohrozit chodce, dále pro jízdu po cyklistické stezce a v obytné i pěší
zóně).
Stejná pravidla jako pro cyklisty platí i pro jízdu na koloběžce. Naopak
na kolečkových bruslích, na skateboardech či podobném sportovním
vybavení a děti do devíti let na koloběžkách se podle zákona o provozu na pozemních komunikacích mají pohybovat po chodníku spolu
s chodci, avšak musí dbát na to, aby je neohrožovali. Pro všechny pak
platí stejná pravidla: pohybovat se vpravo. Jestliže chodník není a musí
se používat silnice, tak po levé straně. Chodci smějí jít po krajnici nebo
při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Pokud je ve vzdálenosti do
padesáti metrů přechod pro chodce, je povinnost ho při přecházení přes

cestu použít a při tom se řádně rozhlédnout. Pro chodce neplatí absolutní přednost, musí počítat s brzdnou dráhou vozidla, viditelností i s
dalšími okolnostmi. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet
vozovku jen kolmo k její ose.
Součástí školního vzdělávacího programu je i dopravní výchova, během které se žáci již od první třídy seznamují s pravidly silničního provozu. Celá škola se účastní i dopravních soutěží a projektů zaměřených
na bezpečnost silničního provozu a při každé akci mimo školní budovu
učitelé dbají na to, aby žáci dodržovali pravidla pro chodce. S těmito
pravidly se přiměřenou formou seznamují už i děti v mateřské škole. Je
důležité, aby si všechny děti pravidla zažily a automaticky je dodržovaly i v situacích, kdy jsou samy nebo s kamarády.
V posledních letech se v naší obci výrazně zvýšila bezpečnost chodců.
Na nejfrekventovanější přístupové cestě ke škole je chodník, přechod
pro chodce i zpomalovací prahy. Navíc na křižovatce u autobusové zastávky řídí ráno provoz hlídka Městské policie. Tak věřme, že se děti
při čekání na autobusové zastávce nebo cestou do školy či ze školy
budou chovat zodpovědně a ohleduplně a vždy bezpečně dorazí do cíle.
Mgr. Vanda Kusová

Do nového školního roku s novým školním vzdělávacím programem
Do nového školního roku vstupujeme s novým školním vzdělávacím
programem, který reaguje na nové trendy ve vzdělávání tak, aby byli
žáci dobře připraveni pro budoucnost. Velký důraz se klade na digitální
kompetence a informatické myšlení, což je způsob myšlení, který se
zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Moderní vyučovací metody rozvíjí kritické myšlení, kreativitu,
týmovou spolupráci a vytrvalost při řešení problémů. Žáci se už na
prvním stupni školy začnou seznamovat s programováním a robotikou.
Neznamená to ale, že budou celé vyučování trávit pouze u počítačů.
Informatika se bude učit jen hodinu týdně ve 4. – 9. ročníku. Ale infor-

mativní myšlení a posilování digitálních kompetencí se bude promítat
do všech vyučovacích předmětů během celé školní docházky, a to i v
mateřské škole. Například, když se budou žáci v hodině přírodopisu,
fyziky nebo chemie věnovat nějakému dlouhodobému projektu nebo
laboratorní práci, tak se souhlasem vyučujícího si svoji činnost nafotí
nebo nafilmují a místo psaného protokolu si namluví vlastní odborný
komentář a pak budou svoji práci prezentovat nebo obhajovat před spolužáky. Více se o tzv. Nové informatice můžete dozvědět například na
webu imyšleni.cz.
Mgr. Vanda Kusová a RNDr. Patrik Molitor
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Den mazlíčků v základní škole
Ve středu odpoledne 7. září se prostranství před základní školou
proměnilo v malou zoologickou zahradu. Milovníci a chovatelé domácích mazlíčků přinesli a přivedli své miláčky ukázat svým kamarádům.
Bylo krásné slunečné odpoledne a výstavní plochy se zaplnily pejsky
různých ras, v teráriích bylo možno vidět želvičky, gekona, chameleona, strašilky, velké šneky. Zelený ochočený papoušek si vše prohlížel
z ramene svého hrdého majitele. K vidění byly i různé druhy kočiček,
domácí králíčci, morčátka a křečci. Děti si mazlíčky svých kamarádů
mohly prohlédnout pořádně zblízka, pohladit je a popovídat si s majitelem o zvířátku a o zajímavostech jeho chovu. U školy se sešli vysta-

vovatelé s dvaceti osmi mazlíčky. Je hezké a velmi chvályhodné, že se
i poměrně malé děti dovedou pravidelně a pečlivě starat o svěřené zvířátko a budovat si tak od útlého věku vztah k přírodě a živým tvorům.
V rámci soutěže mohly děti přidělovat jednotlivým zvířátkům body
a určit vítěze jednotlivých kategorií. Součástí Dne mazlíčků byla i dvě
taneční vystoupení. Nejprve zatančila děvčata z kroužku lidových tanců paní učitelky Hranické. Poté návštěvníci zhlédli vystoupení orientálních tanců, které předvedli hosté ze Staré Vsi. Závěrem odpoledne ještě
proběhla pro vystavovatele malá tombola, po které už přišlo rozloučení
a konec velmi vydařené a dětmi oblíbené akce.
Mgr. Jarmila Urbánková

UŽÍVEJ SI S RODINOU V POLANCE NAD ODROU!!!
Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás informovali o akcích pořádaných Klubem rodičů do konce roku 2022.

14.10.2022
STEZKA ODVAHY
Strašidla pro bojácné i nebojácné děti

5.12.2022
MIKULÁŠSKÁ ČERTOVINA
Kdo se čertů nebojí, tak začne!
Rádi mezi nás přivítáme nové členy – rodiče či přátele, kteří mají smysl
pro humor a ochotu pomoci při organizování našich akcí
www.krpspolanka.cz

29.10.2022
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
Vyřezávání a dlabání dýňových hlaviček
10.11.2022
POLANSKÉ SVĚTÉLKOVÁNÍ
Lampiónový průvod setmělou Polankou
22.11.2022
KOUZELNÝ ADVENT
aneb HRAVÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
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Poděkování a pozvánka od chovatelů
Jen pro zajímavost – první Krmášová výstava drobného domácího zvířectva v Polance nad Odrou se uskutečnila v roce 1979 v parku pod
kostelem Svaté Anny a od roku 1980 se již tradičně koná na chovatelském areálu naproti bývalé restaurace „U DLUHOŠŮ“.
V letošním roce jsme výstavu při příležitosti Svatoanenské pouti uskutečnili ve dnech 23. a 24. července. Výstavu obeslalo svými zvířaty 39
chovatelů nejen z Polanky. Vystavováno bylo 142 králíků, 60 holubů
a 19 voliér drůbeže.
Letošní vítězové z Polanky:
- Ing. Miloš Sýkora získal Pohár a memoriál Ervina Wojnara na kolekci
králíků Burgundských
- memoriál Radka Urbaníka získala na králíka Kalifornského Lenka
Neuvirtová.
- pohár a memoriál Jaroslava Fukaly získal David Pavlorek na Zakrslou
slepičku holandskou zlatohlávku
- pohár ZO ČSCH na holuby Ostravské bagdety náš nejstarší (a zakládající člen ZO) vystavovatel Drahomír Neuwirth.
Celkem bylo uděleno 12 pohárů a 24 čestných cen.
Příprava výstavy byla jako vždy náročná, ale zvládli jsme ji úspěšně.
V úterý 19. července – stavění klecí, čtvrtek 21. července – přejímka
a umístění zvířat do klecí při velkém horku, pátek 22. července posuzování a hodnocení zvířat bez přítomnosti veřejnosti. V sobotu 23. července od 8 do 20 hod. a v neděli 24.července od 8 do 16 hod. proběhla
výstava pro veřejnost, předání pohárů a čestných cen starostou Pavlem
Bochniou.
Počasí bylo po oba výstavní dny tropické. Pro zvířata jsme vytvořili
krytí velkými slunečníky a návštěvníci byli chráněni před sluncem stanovým krytím.

Příjemné prostředí a posezení při koncertu dechové hudby Polanky pod
vedením kapelníka Jiřího Adamce, bohatá tombola, výborné občerstvení s přijatelnými cenami, nové sociální zařízení, symbolické vstupné,
barevný katalog s hodnocením vystavovaných zvířat, kontakty na chovatele i naše sponzory, to vše tvořilo úžasnou atmosféru pro návštěvníky i rodiče s dětmi.
Poděkování patří všem účastníkům za to, že nás přišli podpořit. 745
platících návštěvníků je důkazem nejen toho, že i při současné „nedobré“ době (covid, ekonomická a energetická situace) se lidé chtějí bavit
a udržovat kontakty, ale i toho, že jsme jako místní organizace v oblasti
chovatelství na vysoké úrovni.
Poděkování patří také všem chovatelům za jejich nasazení při organizaci výstavy a jejich rodinným příslušníkům za pochopení, kynologům
za zajištění hlídání areálu po dobu výstavy a také všem ostatním, kteří
nám pomáhali.
A protože máme před sebou ještě jednu chovatelskou akci, a to Okresní
výstavu drobného domácího zvířectva ve dnech 22. a 23. října 2022
v našem chovatelském areálu, zveme vás tímto i na ni.
Protože může být vážnou komplikací této naší akce počasí, budou zvířata i návštěvníci přiměřeně chráněni stanovými přístřešky a podobně
jako na Krmášové výstavě bude zajištěno výborné občerstvení pod vedením paní Lenky Houžvové. Rovněž připravujeme bohatou a zajímavou tombolu.
Při pátečním posuzování budou mít možnost navštívit výstavu a prohlédnout si vystavená zvířata žáci naší školy v Polance.
Doufáme, že vás opět nezklameme a těšíme se na vás a vaši přízeň.
Polanečtí chovatelé

ZO ČSCH
POLANKA NAD ODROU
pořádá

OKRESNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA
ve dnech 22. a 23. října 2022
v areálu chovatelů v Polance nad Odrou
otevřeno pro veřejnost:
- sobota 8.00–20.00 hod.
- neděle 8.00–14.00 hod.
- bohaté občerstvení
- tombola
- možnost nákupu chovných zvířat
Na Vaši návštěvu se těší Polanečtí chovatelé.
Přihlášky pro vystavovatele zasílejte na email:
mi.sykora@seznam.cz
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Házenkáři na prahu nového soutěžního ročníku
Plni očekávání vyhlížejí polanečtí házenkáři nadcházející soutěžní
ročník 2022/2023. Po historickém 6. místě v nejvyšší soutěži staršího
dorostu z loňské sezony se osa týmu přesunula do seniorského družstva a v právě začínajícím ročníku by měli mladí hráči svoji výkonnost
potvrdit. Družstvo staršího dorostu však oslabeno nezůstane a díky
spolupráci s městským sousedem Sokolem Ostrava bude družstvo doplněno vybranými hráči z loňského mistrovského týmu mladšího dorostu. Všichni věříme, že takto sestavený tým bude v celostátní soutěži
konkurenceschopný a bude se pohybovat ve vyšších patrech tabulky.
Jak se našim hráčům daří, můžete sledovat minimálně při domácích
utkáních, která začínají již v polovině září.
Letní program házenkářů a nový ročník však fakticky odstartoval již
mnohem dříve. Dorostenecká kategorie zahájila přípravu v domácích
podmínkách již počátkem července, o pár dní později začalo přípravu
také družstvo mužů. Žákovské kategorie začátkem srpna absolvovaly každoroční soustředění ve sportovním centru Hadinka u Vítkova.
Poté následovaly pravidelné tréninkové jednotky a také turnaj ve Zlíně
(mladší i starší žáci obsadili shodně 3. místo), další přátelská utkání

Soutěž
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina I
MSL Starší žáci skupina I
MSL Starší žáci skupina I
1. liga starší dorostenci
MSL Starší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina II
1. liga mladší dorostenci
1. liga starší dorostenci
2. liga muži SM
1. liga starší dorostenci
2. liga muži SM
MSL Mladší žáci skupina I
MSL Mladší žáci skupina I
MSL Mladší žáci skupina I
2. liga muži SM
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Mladší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina II
MSL Starší žáci skupina II
1. liga mladší dorostenci
1. liga starší dorostenci
2. liga muži SM
MSL Mladší žáci skupina I
MSL Mladší žáci skupina I
MSL Mladší žáci skupina I
1. liga mladší dorostenci
1. liga starší dorostenci
2. liga muži SM
MSL Starší žáci skupina I
MSL Starší žáci skupina I
MSL Starší žáci skupina I
1. liga starší dorostenci
1. liga starší dorostenci

Datum
11. 09. 2022 09:00
11. 09. 2022 10:15
11. 09. 2022 11:30
17. 09. 2022 09:00
17. 09. 2022 10:20
17. 09. 2022 11:40
18. 09. 2022 15:00
25. 09. 2022 09:00
25. 09. 2022 10:20
25. 09. 2022 11:40
02. 10. 2022 12:30
02. 10. 2022 14:30
02. 10. 2022 16:30
09. 10. 2022 14:30
09. 10. 2022 16:30
16. 10. 2022 12:30
16. 10. 2022 13:45
16. 10. 2022 15:00
16. 10. 2022 16:30
22. 10. 2022 14:30
22. 10. 2022 15:45
22. 10. 2022 17:00
23. 10. 2022 14:30
23. 10. 2022 15:45
23. 10. 2022 17:00
30. 10. 2022 12:30
30. 10. 2022 14:30
30. 10. 2022 16:30
06. 11. 2022 09:00
06. 11. 2022 10:15
06. 11. 2022 11:30
13. 11. 2022 12:30
13. 11. 2022 14:30
13. 11. 2022 16:30
20. 11. 2022 09:00
20. 11. 2022 10:20
20. 11. 2022 11:40
27. 11. 2022 14:30
11. 12. 2022 16:30

nebo příměstský tábor ve spolupráci se ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.
V nadcházející sezoně 2022/2023 budou jméno Polanky nad Odrou
reprezentovat družstva v těchto krajských soutěžích: přípravka (do 9
let), minižactvo A a B (do 11 let), mladší žáci A a B (do 13 let), starší
žáci A a B (do 15 let). V dorostenecké kategorii budeme mít zastoupení
v první lize staršího dorostu (do 19 let). Vzhledem k nízkému počtu
hráčů kategorie mladšího dorostu (5) budou po dobu tohoto soutěžního
ročníku hostovat do první ligy mladšího dorostu v družstvu Sokol Ostrava (částečně budou utkání hrána také v hale v Polance). Seniorské
družstvo se účastní severní části 2. ligy mužů Morava. Srdečně zveme
všechny příznivce a spoluobčany do sportovní haly, ve které se budou
konat domácí utkání našich družstev dle níže uvedeného rozpisu. Budeme rádi za vaši podporu.
O aktuálních termínech domácích utkání, dosažených výsledcích, stejně jako o dění v našem klubu vás pravidelně informujeme prostřednictvím našich internetových stránek www.hazena-polanka.cz.
Házenkáři

Domácí
SKH Polanka n.O. B
Pepino SKP Frýdek-Místek B
SKH Polanka n.O. B
SKH Polanka n.O.
HC Hlučín
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O. B
TJ Sokol Krmelín
SKH Polanka n.O. B
TJ Sokol Ostrava
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
TJ Sokol Ostrava
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O. B
T.J.Sokol Klimkovice
SKH Polanka n.O. B
SKH Polanka n.O. B
Pepino SKP Frýdek-Místek B
SKH Polanka n.O. B
TJ Sokol Ostrava
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
Házená Velká Bystřice A
SKH Polanka n.O.
TJ Sokol Ostrava
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
HCB Karviná
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
SKH Polanka n.O.
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Hosté
Pepino SKP Frýdek-Místek B
HCB Karviná B
HCB Karviná B
HC Hlučín
TJ Sokol Centrum Haná
TJ Sokol Centrum Haná
HCB Karviná
TJ Sokol Krmelín
KH Kopřivnice B
KH Kopřivnice B
Házenkářská Akademie Olomouckého kraje
Házenkářská Akademie Olomouckého kraje
SK Žeravice
TJ Sokol Úvaly
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Ostrava
Pepino SKP Frýdek-Místek
Pepino SKP Frýdek-Místek
Lesana Zubří
T.J.Sokol Klimkovice
HCB Karviná B
HCB Karviná B
Pepino SKP Frýdek-Místek B
HC Nový Jičín
HC Nový Jičín
Lovci Lovosice
Lovci Lovosice
Tatran Litovel junioři
Házená Velká Bystřice A
HC Zubří A
HC Zubří A
Pepino SKP Frýdek-Místek
Pepino SKP Frýdek-Místek
Pepino SKP Frýdek-Místek juniorka
HCB Karviná
TJ TŽ Třinec
TJ TŽ Třinec
TJ Dukla Praha
Handball club Zlín

POČÁTKY SOKOLOVÁNÍ V POLANCE 1912–1948
Dne 17. 11. 2022 završí Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad
Odrou 110 let své existence. Připomeňme si nyní některé zajímavosti a střípky z jejich nejstarších dob.
Od r. 1862 se po českých i moravských krajích šíří od Prahy
Tyršovy myšlenky rozvíjení a zlepšování tělesné i mravní úrovně národa v podobě sokolského hnutí. Kolem r. 1909 jsou i
v Polance nadšení jedinci, kteří docházejí cvičit do okolních sokolských jednot, v r. 1912 se ti nejlepší účastní VI. všesokolského sletu v Praze. Jejich nadšení pro tělocvik i pro vlasteneckou
sounáležitost vede k založení vlastní Sokolské jednoty.
Situace nazrála dne 17. 11. 1912, kdy byla v obecním hostinci
v Polance svolána ustavující schůze Sokola. Při svém založení čítala členská základna 68 bratrů a 14 dorostenců. Prvním
starostou byl zvolen Spudil Václav (správce místní cihelny),
místostarostou Kavala Ant. (tč. starosta obce), náčelníkem Němeček Alois (učitel); vzdělavatelem Mikolajek Met., jednatelem Kalivoda Jan, pokladníkem Blází Jar., režisérem Kvita Jan
a knihovníkem Rypel Karel. Finanční základ spolku tvořil odkaz čistého jmění 590 korun zrušené Občanské besedy (českého kulturního spolku). Součástí odkazu byla i knihovna s 347
svazky knih. Většina členů Občanské besedy se stala prvními
sokoly. Cituji z kroniky: „Účelem vzniku spolku bylo také soustředění mládeže k výcviku tělesnému i duševnímu. Odrůstající
mládež z nedostatku ušlechtilejší zábavy zapadala do krčem ku
hře v karty a nadbytek tělesné energie vybíjen byl při různých
tancovačkách… Zakládající členové, 5 bratrů, zaplatili jednou
pro vždy 50 korun, činní 2,4 K, přispívající 3,6 K a dorostenci
1,2 K ročně.“
V lednu 1913 se v sále staré školy (dříve U Dluhošů) konalo
první cvičení s účastí 29 bratrů. V říjnu se sokol stěhoval do
nově vystavěného sálu br. Fr. Davida (dnes U Frýdlů), který při
úpravě stavby dbal na to, aby sál byl co nejúčelněji řešen pro
příští tělocvičnu. „Ihned tam bylo pořízeno jeviště, na němž a

v přírodě s úspěchem sehráno mnoho krásných her“. Svou roli
měla v té době i stránka národnostní – snaha odolávat vlivu německých zaměstnavatelů i německých škol (Klimkovice, Jistebník). „Cvičení bylo doprovázeno také činností vzdělávací, konány pravidelné proslovy. Hned prvním rokem řadíme se na první
místo slezských jednot; řeč od německých slov čistíme pokutou
2 haléřů. Jako zázrakem mění se i polanský společenský život
a národní vědomí se upevňuje“. Členská základna vzrostla na
84 a 19 dorostenců. Mobilizací v r. 1914 byla činnost jednoty
„podťata“, narukovalo 35 bratrů, cvičení však probíhá i po dobu
války (do r. 2018). Své životy položilo 6 bratří.
V roce desetiletého výročí měla jednota 185 členů, vedle pravidelného cvičení „je uvedeno 15 přednášek poučných, 49 proslovů před šiky, sehráno 6 divadel“. Od února 1920 „zavedeno cvičení žen (vede ses. Zdražilová), dorostenek i obojího žactva“; v
červnu se pak zúčastnilo 38 členů jednoty VII. všesokolského
sletu v Praze. O rok později se polanská jednota umístila na 12.
místě republikových mezisletových závodů v Praze, „závodníkům se dostává lipového věnce“.
V r. 1924 bylo zakoupeno vlastní cvičiště u rybníka ve výměře
30 arů v ceně 3.000 korun. Na sokolské louce probíhala veřejná cvičení „prostná“ mužů a dorostenců, žen, hrálo se divadlo.
Veřejnými cvičeními a ochotnickým divadlem v přírodě si sokolové vydělávali na svou činnost. Velmi oblíbené byly také „živé
obrazy“, pyramidy stavěné z těl sportovců. Po první světové
válce a vzniku Československa se objevovaly hry o čsl. legionářích. Motivy z ruské fronty byla patrně inspirována i divadelní
hra sehrána na sokolské louce, z níž se zachovala fotografie s
nápisem „nadraži“ psaným azbukou (pozn: „nádraží“ je v ruštině „vokzal“).
V r. 1925 byly pořádány župní nářaďové závody ve Vítkovicích,
a to v oddíle vyšším i nižším. „Ve vyšším odd. se naše jednota
umístila na 2. místě, v odd. nižším na místě 8., br. Kaluža Max

Živý obraz – cvičení Sokolů
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POČÁTKY SOKOLOVÁNÍ V POLANCE 1912–1948
se v trojboji tělocviku prostém umístil na místě 1.“. V r. 1927
byly na sokolské louce u hřiště postaveny šatny a zavedena elektřina, hraje se házená, odbíjená, konají se lehkoatletické závody.
Sletový rok 1932, sletových závodů v Praze se účastní bří Dobeš
Jeník a Malík František a umístili se na 7. a 93. místě v rámci
celé ČOS. Na podzim bylo zřízeno sokolské kluziště „s osvětlením, reprodukovanou hudbou a vařením čaje“.
V roce 1929 jednota Sokol v Polance nad Odrou zřídila na své
náklady v budově br. Friedla kino, které mělo název „Kino Vesmír“. Jen promítací přístroj od fa AEG Brno stál 28 850,- Kč!
Dřevěná sedadla byla osazena na rovné podlaze a topilo se ve
velkých kamnech v rohu sálu. Kino mělo již i „balkon“ - v zadní
části hlediště bylo vyvýšené místo s asi 20 sedadly. První němý
film se promítal v r. 1931, na podzim roku 1934 byla technika
přeměněna na promítání filmů zvukových, „což se setkalo s obrovskou přízní obyvatel. Kino fungovalo nepřetržitě až do okupace, kdy Němci přemístili promítací zařízení do sousedního,
tenkrát německého Jistebníku“.
V r. 1933 se vedle závodů na nářadí konaly (v Krásném Poli)
i závody žactva ve zpěvu a „naši žáci pod vedením br. Figaly
Ant. obsadili 1. místo, žačky pak místo 4.“ Velkého rozkvětu
se dostalo i ochotníkům. „Největším divadelním podnikem bylo
sehrání Husitů v přírodě v r. 1934 a 1935, při nichž účinkovalo
na 300 krojovaných osob. Samaritánskou a pořadatelskou službu při nich konal hasičský sbor, jízdní vojsko dělala selská jízda. Hledištěm byla sokolská louka, jevištěm přilehlé zahrady,
louky, okresní silnice i zámek. Vzdálenější místa jeviště byla
spojena s režisérským můstkem telefonicky. Dva mikrofony a
tři tlampače umožnily poslech všem účastníkům“.
V jubilejním roce 1937 vykazuje jednota 506 členů (180 mužů,
77 žen, 249 mladých do 18 let), vydává almanach se jmény
všech členů. Starostou je Figala A.,1. místostarostou Stiller Jos.,

2. místostarostou Rypel K., náčelníkem Figala Jos., náčelnicí
Schneidrová Fr., režisérem Valouch Miloslav. Červencového X.
všesokolského sletu v r. 1938 v Praze se zúčastnilo téměř 100
cvičenců z Polanky.
9. října však byla Polanka obsazena německou brannou mocí,
činnost jednoty přerušena. Cvičební náčiní odvezeno do Staré
Bělé (do protektorátu), veškeré jmění Sokola zabaveno. 1938–
1945 – doba okupace, za oběť fašistickému běsnění padlo 7 bratří, bylo zničeno tělocvičné nářadí, poškozeny šatny, ztraceno
finanční jmění ve výši 200.000 Kčs určených na výstavbu sokolovny…
Prvním podnikem po osvobození v r. 1946 byl sokolský ples
konaný 24. 2., v průběhu roku pořádána dorostenecká besídka,
veřejná cvičení, posvícenská zábava, tělocvičná akademie, mikulášská nadílka pro žactvo.
1948 – XI. sokolský slet v Praze – rok plný plánů, sokolských
idejí; sletu se vedle mužů účastní také ženy, dorostenky i žákyně… a pak opětovný zákaz činnosti. Kronikářka ses. Dobešová v r. 1990 píše: „Politická situace v létech 1948–1990 nebyla
sokolským ideám příznivá. Co to pro nás znamenalo, víme jen
my, staří a starší Sokolové; dnešní mládež na dějiny a slávu národa nějak pozapomněla nebo úmyslně s ní nebyla seznámena…
Ano, i po r. 1948 se u nás v Polance cvičí dál, a to v Dělnickém
domě, všichni pod společným názvem TJ Sokol, ale činnost už
nebyla dobrovolná, byla podřízena vedoucí straně KSČ a státu.
Ano, cvičí se, jsou pořádány už ne slety na Stahově, ale spartakiády – barevná a nákladná vystoupení, aby svět viděl. Staří sokolové pak vzpomínají na tu dobu, kdy svou krásu sletů vytvářeli
…za své. Až roku 1989 znovu rozevřel Sokol svá křídla, zač my
staří sokolové vděčíme.“
Pozn.: dobu po poslední obnově činnosti spolku 1992-2022 si
můžete připomenout ve Zpravodaji z květena 2022.
Z dostupných zdrojů sestavila ses. Honová

Hra Husité (14.7.1935) – Sokolské ochotnické divadlo, živý obraz s kulisami na sokolské louce.
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Volejbalová sezona 2022-2023
Volejbalová sezona našeho klubu VK Polanka na Odrou, z.s. začne od září naplno. Budeme velice rádi, když nás přijdete povzbudit na naše domácí
utkání, jejichž termíny zde uvádíme.
Rovněž sdělujeme, že pokud máte doma šikovnou holčičku od 8 let a starší, která má ráda sport, kolektiv a zábavu a nebojí se učit nové věci, určitě
ať přijde mezi nás. Trénujeme od září ve sportovní hale v Polance, každé úterky a pátky od 15.30 do 17.00 hod.
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FOTBALOVÝ TURNAJ NA JANOVÉ
II. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
„PROFESIONÁLŮ“ NA JANOVÉ
Rok uplynul jak Odra kolem Polanky a my jsme se opět v hojném počtu mohli 3.9.2022 sejít na fotbalovém hřišti na Janové při II. ročníku
turnaje Janová Cup. Oproti loňskému roku, kdy bylo přihlášeno 5 mančaftů, jsme letos přivítali 8 týmů a z toho 3 čistě ženské.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin a mohlo se začít čutat.
Celým dnem nás provázelo krásné počasí (samozřejmě na objednávku)
a všichni přítomní předváděli to nejlepší ze svého fotbalového umění. Cílem tohoto ročníku opět nebyl výsledek, ale především utužení
a propojení sousedských vztahů. I přesto hráči dali do zápasu maximum
a v přátelské atmosféře probíhaly zápasy v souladu se sportovním chováním.
O místo v play-off se bojovalo do posledního okamžiku při značném
fandění obecenstva. Ve vyřazovací části došlo dokonce na penalty, které rozhodly o postupujících do finále. V něm se utkali vítězové loňského roku putovního poháru tým NEZAPOMENUTELNÍ s místními
„náplavami“ ze svinovského pole - týmem SASANKOVÁ+. Boj to byl
do posledního dechu a to doslovně, jelikož tým Sasanková+ vstřelil vyrovnávací branku 8 vteřin před koncem utkání a golem v prodloužení
rozhodl o svém vítězství pro rok 2022.
Jelikož bylo celý den velmi teplo, všichni přítomní jistě ocenili nejen
velký party stan, který nám zapůjčila obec Polanka, ale i místními fan-

dícími spoluobčany bohatě připravené občerstvení - moc děkujeme!
I děti si přišly na své, nejen přítomností skákacího hradu, soutěží, ale
také bylo jednoznačně nápomocné hřiště, které je součástí areálu, ve
kterém se II. ročník turnaje Janová Cup odehrával. Suma sumárum
zpětná vazba zúčastněných nám potvrdila vydařenou společenskou
událost.
Zároveň bychom chtěli poděkovat organizátorům, kteří již jistě spřádají
plány pro příští ročník.

Takže příští rok na viděnou a SPORTU ZDAR !

Skautský tábor 2022
Také letos jsme uspořádali o hlavních prázdninách skautský tábor, a to
v termínu 3. - 17. července, přičemž se odehrál na totožném místě jako
loni - tedy v údolí Peklo spadajícím pod Lipník nad Bečvou - Podhoří. Louka, na níž jsme měli zázemí, totiž přešla v průběhu uplynulého školního roku pod vlastnictví našeho střediska, takže volba lokace
letošního tábora byla jasná. Vzhledem k tomu, že nebyly pro konání
těchto akcí oproti předešlým dvěma rokům vydány zvláštní hygienická
opatření, bylo vytváření programu méně komplikované.
Jak už bývá zvykem, mívá tábor nějaké téma. Tím letošním byl vlastní
fantasy příběh. Po příjezdu a rozdělení do 4 družin se děti dozvěděly,
že každý tým představuje jednu z vesnic, jež musely uprchnout ze svého původního bydliště, aby se zachránily před strašlivým nepřítelem
Corylem z Avelonu. Místo, na němž se následující dva týdny budou
nacházet, však už svého obyvatele má - je jím čaroděj Albus Incana.
Prvním úkolem tedy bylo přesvědčit jej, aby vzal vesničany pod svou
ochranu. Samozřejmě se to povedlo a odstartoval boj mezi vesnicemi
o celkové vítězství v celotáborové hře, spočívající ve snaze postavit co
největší obec. Z umístění ve hrách se odvíjel příjem calenů (táborové
měny), za něž se následně dal koupit materiál na stavbu budov. Kromě
toho byla každému dni přiřazena tajná bonusová surovina, a pokud si
na ni tým vsadil své členy, dostal ji.
Hraní her samozřejmě nebylo to jediné, co jsme dělali. Program byl
doplněn o činnosti související se skautingem - díky tomu se děti naučily
(anebo si zopakovaly), jak se váže ambulanční uzel nebo dračí smyčka, dále ošetření vybraných zranění či práci s mapou a buzolou. Nezapomněli jsme ani na poznávání přírody, které bylo zapotřebí po celou
dobu trvání tábora, neboť družiny podle pokynů vědmy sbíraly rostliny
na zhotovení lektvaru neviditelnosti důležitého do finální pokladové
hry. Odvar si družiny uvařily samy v kotlících nad ohništi, které musely
předem vykopat. Chybět nesměl ani pořádný táborový oheň, u něhož
slavnostně odříkali slib 1 skaut a 2 světlušky. Ten se uskutečnil v sobotu
9.7. Ve stejný den mezi nás zavítal polanecký pan farář, aby nám přímo
na tábořišti odsloužil mši sv. pro věřící skauty, za což mu děkujeme. A
co by to bylo za tábor bez výletů do okolí. Navštívili jsme např. bývalý
železniční tunel ve Slavíči či koupaliště v Lipníku n. Bečvou.
Jinak řečeno, program byl nabitý ažaž a dny rychle utíkaly, takže byl
najednou před námi poslední den a my se museli vydat na zpáteční cestu domů. V Polance následovalo rozdání zavazadel a přenesení skaut-

ských věcí do klubovny. Jelikož se po našem odchodu ještě na stejném
místě odehrálo několik dalších táborů (od oddílu Bílí Hadi spadající
pod naše středisko a 2 tábory od ScioŠkoly), proběhlo bourání tábořiště
14. srpna.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakoukoli formou pomohli s tím, aby se vůbec mohl tábor uskutečnit. Velký dík patří nejen
vedoucím, kteří svou roli vykonávají dobrovolně a bez nároku na jakýkoliv honorář, nýbrž také rodičům a kamarádům, kteří nám pomohli
se stavěním a bouráním tábořiště. Stejně tak patří velký dík Moravskoslezskému kraji, jenž nás podpořil v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022“, projekt „Tábory
Skaut Polanka 2022“.
Chceš se také ty stát skautem? Navštiv jednu z našich schůzek! Scházíme se v klubovně na farské zahradě. Více informací na www.skautpolanka.cz.
HOLKY 2. - 5. třída - Veverky - pondělí 16:30-18:00
BENJAMÍNCI (od 5 let do 1. třídy) - Tarbíci - úterý 16:30-17:30
KLUCI a HOLKY 6. - 9. třída - Medvědi - středa 16:30-18:00
KLUCI 2. - 5. třída - Křováci - čtvrtek 16:30-18:00
za skauty Vojtěch Fešar
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www.retro-star.cz

PROGRAM
KINA RETROSTAR
ŘÍJEN2022

Úterý 04.10.
Prezidentka						

Úterý 18.10.
Jan Žižka

Úterý 11.10.
Ježek Sonic 2						

Úterý 25.10.
Kdyby radši hořelo

nevhodný mládeži do 12 let
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku
a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde
dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi
lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se do
města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena,
do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne
kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.
Začátek v 19 hodin
					
(délka 97 min., vstupné 100,- Kč)

mládeži přístupno
Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik osudově uvízl na Houbové planetě,
ztratil ježek Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se
hodně nudit. Občas vypomůže policii dopadnout pár „nepolapitelných“
gaunerů, ale jinak nemá svou modrou energii do čeho vrhnout, což jeho
největšího kámoše, šerifa Toma, docela stresuje. Mnohem víc než škody, které za něj musí platit. Jenže vynalézavý Robotnik dokázal nalézt
způsob, jak ze svého houbového vězení uniknout a vrátit se na Zemi,
a navíc se spojil s ježurou jménem Knuckles, což je chlupatá červená
koule plná zloby a unikátních schopností, které jsou podobné těm Sonicovým. Tahle nebezpečná dvojka sleduje dva hlavní cíle. Prvním je
pomsta Sonicovi a druhým nalezení a ovládnutí nekonečného zdroje
energie, který by z Robotnika udělal vládce celé planety. Přesile naštěstí nebude Sonic čelit sám, ale s podporou dvouocasého lišáka Tailse,
který mu přišel na pomoc z jiné dimenze, protože tady jde o všechno.
Začátek v 18 hodin					
(délka 122 min., vstupné 80,- Kč)

				
nepřístupné pro děti do 15 let
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců
své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté
pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce
Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných
zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno
je Jan Žižka.
Začátek v 19 hodin					
(délka 125 min., vstupné 120,- Kč)

nevhodný mládeži do 12 let		
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet, lidem je ale jasné,
že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na hasičích,
na jejich odhodlanosti a akci. Miroslav Krobot hraje náčelníka hasičů, pro něhož celá situace znamená nebývalou vzpruhu. Michal Isteník
představuje jeho zástupce, jenž poprvé poznává, co to je mít přehnaný
strach o rodinu. Má dobré srdce, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne
a co zjistí na internetu.
Začátek v 18 hodin
					
(délka 87 min., vstupné 50 ,- a 100,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu Městského
obvodu Polanka nad Odrou.
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Fotovoltaické systémy FVE
Fotovoltaické systémy pro rodinné domy
i pro průmyslové podniky
Návrh efektivního rozložení panelů
dle geografických podmínek

1.

2.

Instalace měniče, který ukládá
vyrobenou energii do baterie
pro noční spotřebu

3.

Dodaná baterie zásobuje domácnost
během noci nebo při výpadku
Bezplatné zpracování nabídky,
elektrického proudu
spojené s prohlídkou na místě instalace,
probrání požadavků a možností zákazníka
Technické řešení, návrh FVE, dodávka,
odborná montáž a servis, revize
Možnost technické konzultace i po dodání
Možnost případného rozšíření FVE
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FV články
EVA fólie
Tedlar
Připojovací skříňka
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na této adrese

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 734 221 825, email: sevcik.jiri@zam.cz, www.zam.cz

chcete vědět víc...

detailní informace

ČSN EN ISO 9001:2016
V220524
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ŽelezářstvíJanovská
v Polance
333/7 (vedle kina)
Srdečně Vás zveme...
...na slavnostní otevření, které proběhne 8.10.2022 od 16:00
Místo: prostor před železářstvím (kinem)
Občerstvení: zajištěno
Vše vyvrcholí ve 20:00 opětovným spuštěním hodin
Přijďte se podívat na náš sortiment
Zjistěte, co nabízí naše půjčovna
Řekněte nám, co jste u nás nenašli a uvítali by jste to
Pojďme se seznámit a přátelsky pohovořit
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