
Dopravní rychlost v Polance nad Odrou
Dotazy i stížnosti našich občanů často míří k rychlosti projíždějících 
vozidel po komunikacích v Polance. K dané problematice je dobré po-
psat dnešní stav, kompetence jednotlivých orgánů a možnosti řešení. 
Informace pak jsou určeny nejen řidičům, ale i cyklistům a chodcům. 
Každý, kdo absolvoval autoškolu, ví, že v obci, jejíž začátek a konec je 
označen dopravní značkou s názvem obce (u nás Ostrava), je povolená 
rychlost 50 km v hodině. Na jednotlivých úsecích v obci pak může být 
povolená rychlost zvýšena nebo snížena příkazovou dopravní značkou. 
Značku povolující zvýšenou rychlost v Polance najdeme jen na úsecích 
ulic Ostravská a Svinovská. Zato značku přikazující sníženou rychlost 
na mnoha místech. Není to z důvodu libovůle těch, kteří o tom roz-
hodují, ale z důvodu opodstatněných. K nejčastějším v Polance patří 
neexistence chodníků a tedy společný komunikační prostor (cesta) pro 
auta, cyklisty a zároveň chodce. Dalšími jsou nedostatečná šířka vo-
zovky, existence míst se zvýšeným pohybem dětí, nedostatečný rozhled 
a další. Je nutné si také říct, že změnu dopravního značení (DZ) může 
navrhnout kdokoli, ale pak musí posoudit odborný projektant a doprav-
ní policie jeho oprávněnost a účelnost nebo nadbytečnost Teprve pak 
může být nainstalováno nebo odstraněno. V případě nutnosti sníženi 
rychlosti jsou komunikace označeny DZ s omezením rychlosti nebo 
je řešena celá lokalita jako soubor ulic – zóna, v níž platí vyznače-
ná omezení včetně snížení povolené rychlosti. Takových zón, kdy DZ 
na každém vjezdu upravuje povolenou rychlost a na výjezdu ruší toto 
omezení je několik. Fojtovská, Kraví hora, Zámecká, velká část Janové 
a Přemyšov. Pravda, některé zóny by si zasloužily obnovu tabulí, aby 
byly na patřičné úrovni. Jedna z nově označených zón, kde je omezená 
rychlost na 30 km v hod. a na křižovatkách platí přednost zprava, je 
oblast zahrnující komunikace: Za Humny, Do Polí,  J.Šámala, B.Němc-
ové, Prostřední, H.Salichové, Za Podjezdem, L.Janáčka, B.Smetany, 
Staniční, Havlíčkova, O.Sekory, Řezáčova, J.Nohy, O.Stibora, U Ci-
helny, bezejmenná přes pole, U Olší, Příměstská, Přemyšovská. Další 
takovou lokalitou je skupina ulic: K Lípě, Osvobození, Severní, Rež-
ná, J.Krále, U. Dubu a Maková.  Možná by stálo za krátké zamyšlení 
každého z nás, kteří tudy často projíždíme, zda si existenci těchto DZ 
vůbec uvědomujeme. A to je první problém, zda při čtení reklamních 
panelů s mobilem u ucha, kdy nutně v tuto chvíli musíme dát informaci 
do supermarketu, jestli náš protějšek má koupit polévku slepičí, kuře-
cí, kohoutí nebo drůbkovou, vůbec dokážeme vnímat dopravní situaci. 
Připusťme, že ano.
 Tak a teď, když máme v Polance všude padesátku, mnohdy čtyřicít-
ku nebo třicítku bychom měli být spokojení, že jsou chodci, cyklisté i 
řidiči v relativně bezpečném prostředí, protože při dodržení předepsa-
né rychlosti se dá adekvátně zareagovat na nastalou dopravní situaci.  
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Ale dobře víme, že je to jen relativní bezpečí, protože ještě je tu jedna 
podstatná věc. Musíme všichni nastavená pravidla dodržovat, a v tom 
má většina z nás značný prostor pro zlepšení.
Ano, ještě jsou tu další možnosti. „Dejte tam retardér, pak bude po-
koj“. Retardér, příčné pruhy, vizuální zúžení vozovky, které působí na 
řidiče stísněným dojmem a šlape na brzdu. Semafor, který vám vystaví 
červenou, pokud jedete rychleji, než je povoleno. Mnoho dalších ob-
dobných opatření má především plnit funkci fyzického upozornění, že 
jsem vjel do území s jiným dopravním režimem. Že mám ubrat nohu 
z plynu, dávat přednost zprava. Teprve doplňkově působí retardér jako 
překážka, na které si nepřizpůsobivý řidič vybije zuby. Navíc zkuše-
nosti praví, že většinou brzy retardér zmizí, protože pod okny svého 
domu hlučící retardér jen málokdo strpí. A ani se mu nedivím. Navíc 
při dnešním výkonu osobních aut nabírá po jeho překonání nepřizpů-
sobivý řidič téměř okamžitě opět značnou rychlost. Tato opatření tak 
slouží především pro zdůraznění předepsaných pravidel na DZ, ne jako 
překážka k fyzickému zbrždění vozidla. Nakonec je tím rozhodujícím 
článkem stále řidič. 
Řidič, který pravidla, tedy i povolenou rychlost dodržuje, vědom si 
jejich významu ve vztahu ohleduplnosti k druhým nebo jen proto, že 
daná pravidla se mají dodržovat. Nebo řidič, který pravidla nedodržuje, 
protože to tak nevidí. Rozumná osvěta, výchova, větší ohleduplnost, 
ale i dobré vztahy spoluobčanů a klidnější prostředí mohou situaci zlep-
šit. A o to se budeme i nadále snažit. Věřme, že se to bude dařit, pro-
tože pak už zbývá jen to poslední řešení - represe.  Tu nevítáme, ale je 
docela možné, že pokud nebudeme umět situaci zlepšit, zvýší se počet 
občanů, kteří v ní budou vidět jediné účinné řešení.    
Samospráva Polanky se bude i nadále zabývat v rámci svých možností 
a kompetencí bezpečností na našich komunikacích. V krátkodobém ho-
rizontu je možné zmodernizovat zastaralé DZ. Jako smysluplné se jeví 
řešit ucelené lokality jako zóny se stejným režimem. Odstranit zastaralé 
DZ a novým označit pouze vjezdy a výjezdy do zón. V těchto zónách 
řešit především rychlost a zdůraznit, že na křižovatkách platí přednost 
zprava. Opatření musí zdůrazňovat princip, že komunikační prostor je 
společný pro řidiče, cyklisty, chodce, ale někdy také pro in-line brus-
laře ap.
V dlouhodobém horizontu pak usilujeme o budování dalších chodníků, 
parkovišť a dále budeme trvat na zásadě, že nové komunikace se musí 
budovat v patřičných parametrech.
Kvitujeme, že se dopravní výchovou zabývají pedagogové v naší MŠ  
a ZŠ. Nejúčinnější dopravní výchova však probíhá už při cestě žáků do 
těchto zařízení. Protože příklady táhnou.

Jiří Malík
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• Rada městského obvodu Polanka nad Odrou 
• Schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Os-

trava - Polanka nad Odrou a Základní školy H.Salichové Ostrava - 
Polanka nad Odrou.

• Souhlasila s převodem výsledku hospodaření Mateřské školy Polan-
ka nad Odrou za rok 2014 z hlavní činnosti ve výši 181 926,04 Kč a 
doplňkové činnosti ve výši 8 406,08 Kč do rezervního fondu MŠ. 

• Souhlasila s převodem výsledku hospodaření Základní školy Heleny 
Salichové za rok 2014 z hlavní činnosti ve výši 189 049,03 Kč a do-
plňkové činnosti ve výši 74 889,- Kč do rezervního fondu

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Klubu rodičů, Ostrava - Po-
lanka nad Odrou, H.Salichové ve výši Kč 4.000,- na částečné pokrytí 
výdajů plánovaných pro rok 2015 (nákup věcných darů, odměn a ji-
ných potřeb spojených s konáním akcí v roce 2015). 

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Českému zahrádkářskému 
svazu, Ostrava - Polanka nad Odrou, ve výši Kč 3.000,- na částečné 
pokrytí výdajů spojených s činností organizace pro rok 2015 (pořádá-
ní výstav, zájezdů, přednášek).

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru ZO Českému svazu chovate-
lů, se sídlem Ostrava - Polanka nad Odrou, a to ve výši Kč 5.000,- na 
částečné pokrytí výdajů spojených s činností organizace v roce 2015 
(výstavy, údržba chovatelského areálu - opravy, nájem pozemku cho-
vatelského areálu).

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Orlu jednota Ostrava - Po-
lanka nad Odrou, ve výši Kč 2.000,- na částečné pokrytí výdajů 
spojených s činností organizace v roce 2015 (pořádání poutí, výletů, 
sportovních akcí).

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Dělnické tělocvičné jednotě 
Polanka nad Odrou, ASPV - Odbor Asociace sport pro všechny, ve 
výši Kč 3.000,- na částečné pokrytí výdajů spojených s plánovaným 
turistickým zájezdem v roce 2015.

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže, místní skupina ČČK Ostrava - Polanka nad Odrou, 
ve výši Kč 3.000,- na částečné pokrytí činnosti organizace v roce 
2015 - konání valné hromady (občerstvení, přednášky, dárky).

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Junáku - svazu skautů a skau-
tek ČR - středisko Polanka, se sídlem Ostrava - Polanka nad Odrou, 
ve výši Kč 12.000,- na částečné pokrytí výdajů spojených s činností 
organizace a pořádáním letního tábora v roce 2015.

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Jiřímu Adamcovi pro De-
chovou hudbu Polanka nad Odrou, ve výši Kč 5.000,- na částečné 
pokrytí výdajů spojených s úhradou nájmu kina, doplněním hudební 
aparatury. 

• Rozhodla o poskytnutí peněžního daru Občanskému sdružení Polan-
ští písničkáři, se sídlem Ostrava - Polanka nad Odrou, ve výši Kč 
5.000,- na částečné pokrytí výdajů souvisejících s doplněním zvuko-
vé aparatury v roce 2015.

• Rozhodla v souladu se schváleným rozpočtem MěOb Polanka nad 
Odrou pro rok 2015 o poskytnutí peněžního daru ve výši Kč 3.000,- 
Společnosti přátel Poodří Ostrava na vydávání časopisu Poodří, který 
se věnuje regionální vlastivědě krajiny podél řeky Odry.

• Schválila znění vyhlášení Programu pro poskytnutí dotací v souladu 
se zák. č. 24/2015 Sb. a schválenými zásadami pro rozdělování dotací 
pro tělovýchovnou a ostatní činnost.

• Projednala předložený přehled o technickém stavu místních komuni-
kací ve správě městského obvodu Polanky nad Odrou s tím, že dále 
bude materiál upřesňován a aktualizován.

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou
• Schválilo závěrečný účet městského obvodu Polanka nad Odrou 

za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospoda-
ření městského obvodu Polanka nad Odrou za období 01.01.2014 
- 31.12.2014, provedené firmou TOP AUDITING, společnost s ru-

čením omezeným, včetně inventarizace majetku, závazků a pohle-
dávek za rok 2014 s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez 
výhrad. Městský obvod ukončil rok 2014 s přebytkem hospodaření 
ve výši 9 751 247,- Kč.

• Potvrdilo rozhodnutí Rady městského obvodu Polanky nad Odrou 
č. 369/25 ze dne 7.9.2011, které doporučilo SMO  plošný zákaz pro-
vozování VHP na veřejně přístupných místech v celém katastrálním 
území městského obvodu Polanky nad Odrou (zohledněno v OZV 
SMO č. 11/2011).

• Schválilo aktualizované znění Jednacího řádu Zastupitelstva měst-
ského obvodu Polanky nad Odrou dle předloženého návrhu.

• Rozhodlo poskytnout finanční dotace pro rok 2015 sportovním orga-
nizacím Polanky nad Odrou následovně:

DTJ Polanka nad Odrou, IČO 63731576 -      207.354,- Kč
TJ Sokol Polanka nad Odrou, IČO 44938934  -     83.275,- Kč 
FK SK Polanka nad Odrou, IČO 48804053 -       99.371,- Kč
• Rozhodlo předložit vedení statutárního města Ostrava žádost o úpra-

vu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí, kterým budou upraveny od roku 2016:

- místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani 
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
ve výši 2, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy po-
zemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, 
s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona, 

- koeficient ve výši 2,5 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona, 
kterým se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) 
zákona, na území městského obvodu Polanky nad Odrou., 

- koeficient ve výši 2,5 podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, 
kterým se násobí základní sazba daně u staveb uvedených v § 11 odst. 
1 písm.a) a f) zákona, případně zvýšená u zdanitelné stavby podle  
§ 11 odst. 2 zákona, na území městského obvodu Polanka nad Odrou.

Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu z jedná-
ní zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici                             -ZS-

Z jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou 
Rada  a Zastupitelstvo  městského obvodu Polanky nad Odrou projednalo  

v období od 19.5.2015 do 30.6.2015 mimo jiné:

Upozornění 
podnikajícím osobám

V rámci zlepšování odpadového hospodářství městského obvodu 
Polanka nad Odrou bude Úřad městského obvodu provádět kontroly 
povinnosti původců odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
 k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady. Dle zákona o odpa-
dech je každý původce odpadu povinen nakládat s odpady a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními 
předpisy, vydanými na ochranu životního prostředí.  Původci odpadů 
jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech naklá-
dání s odpady. Rozsah údajů nutných pro průběžnou evidenci upravuje  
§ 21 a příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb, o podrobnostech naklá-
dání s odpady.

Každá podnikající osoba je povinna zřídit na svém pozemku potřebný 
počet parkovacích míst v souladu s ČSN 736056. V případě odstavení 
vozidel na silničním pozemku nebo přilehlém zeleném pásu se majitel 
vozidla vystavuje nebezpečí finanční sankce udělené Městskou policií 
Ostrava.

 Ing. Lokajová,  Ing. Kloužková, 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KNIHOVNA INFORMUJE
STRAŠIDELNÁ NOC V KNIHOVNĚ
Letos se konala již čtvrtá „Noc v knihovně“. Tématem byla strašidla v 
české pohádce. Děti soutěžily v družstvech, proběhla promenáda ma-
sek a výběr té nejhezčí, soutěžily o nejlepší pokrm, který doma vlast-
noručně vyrobily. Na všechno dohlížela porota, která vybrala vítěze, 
a nakonec se vyhlásily výsledky a předaly odměny. Na všechny děti 
čekala ještě jedno překvapení - dort. Nocování v knihovně je akce, na 
kterou se děti celý rok těší, a řekla bych, že i dospělí. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na Strašidelné 
noci: ÚMOb Polanka – finanční dar, Pohostinství u Friedlů – poskytnu-
tí kinosálu pro akci a promítání filmu, Hospůdka u Machů – občerstvení 
pro děti, Chacharova pizza, Kofola.

BROUČCI
Pro nejmenší děti a jejich rodiče na mateřské dovolené nabízí knihov-
na možnost navštěvovat klub Broučci (původní název Malí šikulkové), 
kde je pro děti připravován zábavný program. Broučci se scházejí kaž-
dý čtvrtek od 10.00 – 11.00 hodin.

Otevírací doba knihovny:
Pondělí:  13.00 – 18.00
Úterý:  08.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Čtvrtek:  13.00 – 18.00
Tel.: 599 522 454, email: polanka@kmo.cz

Karla Zábojová

Dne 27.06.2015 proběhla dvě „Vítání občánků “. Slavnostního obřadu přivítání mezi občany Polanky nad Odrou, které bylo tentokrát pod vedením 
pana místostarosty Jiřího Adamce,  se zúčastnilo celkem osm  miminek, a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Zpestřením bylo vystoupení 
dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky a vystoupení žáků ze základní umělecké školy. Děkujeme všem, kteří se na těchto slavnostních 
obřadech podílejí, rodičům ještě jednou blahopřejeme a všem dětem přejeme do jejich života pevné zdraví, hodně štěstí a lásku v kruhu svých 
nejbližších.
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MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA 
Strážníci zvou o prázdninách na dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště městské policie na ul. Orebitské v Ostravě-Pří-
voze je otevřeno také o prázdninách pro všechny, kteří si chtějí zajezdit, 
pobavit se a možná se i něčemu přiučit. Otevřeno máme denně od 10 do 
17 hod, s přestávkou od 13 do 14 hod.
Mimo běžný vstup na hřiště si strážníci pro dětské návštěvníky připra-
vili na čtvrtek 20. srpna 2015 od 10 do 13 hod a od 14 do 16:30 hod 
zábavné akce.
Pro návštěvníky dětského hřiště je připraven bohatý program. Děti bu-
dou formou her a soutěží plnit řadu úkolů, zaměřených na prohlubování 
znalostí z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Čeká je také jízda 
zručnosti na kole či koloběžce. Navíc za každý splněný úkol na ně čeká 
odměna. A k dispozici bude i tvořivá dílnička
Na akce zveme všechny děti i jejich rodiče. Připomínáme pouze, že děti 
ve věku 6 let a mladší musí být v doprovodu dospělé osoby.
Dětem, které nemají vlastní kolo nebo koloběžku, zdarma dopravní 
prostředek zapůjčíme včetně bezpečnostní přilby. Pro nejmenší děti pak 
máme připravena i odrážedla.
Konání akcí je ohroženo pouze v případě velmi nepříznivého počasí 
(déšť, velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty apod.)

SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ
Již tradičně se poslední srpnovou sobotu, která letos připadá na 29. 
srpna 2015, v zadní části Komenského sadů, na ul. Hrušovské v Mo-
ravské Ostravě uskuteční od 12:30 hod Mezinárodní setkání jízdních 
policií.
Již po osmnácté se zástupci jízdních policií z celé České republiky i ze 
zahraničí setkají v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spolu se svý-
mi čtyřnohými svěřenci dovednosti a umění obstát ve všech náročných 
situacích, kterým čelí při výkonu služby a vyměnili si navzájem cenné 
zkušenosti. Pro širokou veřejnost je tato akce jedinečnou příležitostí 
seznámit se blíže s prací strážníků a policistů, kteří vykonávají službu 
v sedlech koní. 
Strážníci a policisté na koních se utkají ve třech disciplínách – parkúro-
vém skákání, zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. policejním 
parkúru. 
Návštěvníci se také mohou těšit na bohatý doprovodný program, při-
praven je rovněž program pro děti. 
Vstup na akci je bezplatný. 

FINANČNÍ ÚŘAD 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  ukončí 31. srpna  provoz 
pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na svých 
„neokresních“ územních pracovištích

Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj lze proto na územních 
pracovištích v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravi-
cí, ve Fulneku, v Havířově, v Hlučíně, v Kopřivnici, v Krnově, v Třinci 
a v Orlové zaplatit daně a poplatky v hotovosti naposledy v pondělí 31. 
srpna 2015. 
Od úterý 1. září 2015 lze daně a poplatky na Finančním úřadě pro Mo-
ravskoslezský kraj zaplatit v hotovosti na územních pracovištích Ostra-
va I, Ostrava II, Ostrava III, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve 
Frýdku – Místku a v Karviné.
Daně a poplatky je možné uhradit také bezhotovostně (včetně využití 
internetového bankovnictví) nebo poštovní poukázkou na každé po-
bočce České pošty. Kompletní informace k placení naleznete na www.
financnisprava.cz

Ing. Petra Homolová - tisková mluvčí

DĚTSKÝ DEN
Za velmi teplého počasí se v areálu Dělnického domu konal dne 13. 
června Dětský den, s podtitulem „Den plný zábavy“. S mnohaletou tra-
dicí tak mohly děti oslavit svůj svátek souběžně s probíhajícím mezi-
národním turnajem v házené Polanka cup 2015. Příjemné odpoledne si 
děti s rodiči a prarodiči užívaly v duchu zajímavých soutěží, nabitého 
kulturního programu a osvěžujícího občerstvení. Již u vstupní brány 
si děti vyzvedávaly kartičky pro absolvování zajímavých úkolů, které 
si připravili mladí Skauti z naší obce. Odměnou jim pak byly drob-
né sponzorské hračky. Soutěží se zúčastnila více než stovka dětí. Ve 
stínech pod vzrostlými stromy se malí návštěvníci mohli radovat ze 
skákacího hradu, malého kolotoče, svézt se na koni nebo poníkovi, ne-
chat si namalovat karikaturu portrétu, popustit fantazii na Kaštánkově 
tvůrčí dílně, probudit adrenalin a vyzkoušet svou zdatnost i odvahu na 
lanových překážkách nebo si vesele ozdobit obličej barvami z rukou 
sličných slečen. Velmi milé a moc pěkné, bylo vystoupení dětí z mateř-
ské školy, které bylo odměněno zaslouženým potleskem. K poslechu i 
odvážnému tanci vystoupil účastník československé superstar Monty, 
na jehož vystoupení navázala svým koncertem místní, oblíbená kape-
la Paradox. Po setmění se všichni těšili na dech beroucí vystoupení 
„Ohnivé show,“ podbarvené irskými melodiemi. Vyvrcholením dne byl 
velkolepý ohňostroj. Příjemný večer dál plynul v rytmu hudby, až silná 
bouřka zakončila tento zajímavý a sváteční den. Dle úsměvů dětí sou-
dím, že si svůj svátek skutečně užily. Děkujeme všem zúčastněným, 
jak návštěvníkům, tak vystupujícím, dobrovolníkům, sponzorům a po-
řadatelům z řad házené, za zpestření programu, ochotu a snahu věnovat 
radost našim dětem!

Mgr. Tamara Foltýnová, 
Školská sportovní a kulturní komise při Úmob Polanka
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY HELENY SALICHOVÉ 
Prázdniny žákům pomalu, některým rychle, ubíhají. Vedení školy se ale 
již připravuje na nový školní rok. Z projektu „Modernizace ZŠ H.Salic-
hové“ jsme vybavili dvě učebny novým školním nábytkem  s určitý-
mi specifikacemi pro jazyky a přírodovědu. Součástí vybavení bude i 
30 tabletů  pro žáky. V přípravném týdnu ještě proběhnou školení pro 
učitele se zaměřením na užívání nových vzdělávacích programů. Také 
jsme získali v rámci tohoto projektu i celou řadu nových pomůcek pro 
přírodovědné předměty.
V současné době zpracováváme projekt na jazykové stáže žáků a učite-
lů v zahraničí v hodnotě do 200 tisíc Kč. Dalším projektem je společná 
účast  žáků ZŠ H.Salichové, ZŠ Volgogradská, ZŠ A.Kučery a ZŠ Mi-
tušova na 92. ročníku  Mezinárodního maratonu míru, jehož součástí  
je i tzv. minimaraton pro tyto kategorie sportovců. Součástí návštěvy 
bude i setkání se zástupci partnerských škol, případně představiteli 
městské části Košice-Západ a v neposlední řadě i poznávání některých 
historických památek  na Slovensku.
Občané a rodiče si jistě mohli všimnout nebývalého stavebního ruchu 
v celém areálu základní školy. Smyslem těchto náročných pozemních 
prací je především generální rekonstrukce kanalizační sítě, obnovení svislé izolace základů školních budov a vybudování drenáže. Tyto nutné 
stavební práce jsou nezbytné, protože do sklepů neustále pronikala voda skrz základy a při větších deštích nebyla schopna stávající kanalizace 
odvádět vodu.
Oznamujeme, také, že zahájení školního roku 2015/2016 bude dne 1.září 2015 v 8.00 hodin. Žáci prvních tříd budou slavnostně uvítání s rodiči ve 
dvoraně školy. Další informace o organizaci školního roku uvádím níže.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech 
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním polo-
letí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve 
druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 
2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 
a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 
2016.  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 
2016. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy sta-
noveny takto: 
1. 2. -  7. 2. 2016 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, 
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králo-
vé,  Teplice, Nový Jičín 
8. 2. - 14. 2. 2016
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
15. 2. - 21. 2. 2016  
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad La-
bem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šum-
perk, Opava, Jeseník 
22. 2. - 28. 2. 2016  
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Kla-
tovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-
město 
29. 2. - 6. 3. 2016  
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 
7. 3. - 13. 3. 2016  
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hra-
dec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 
Velikonoční prázdniny- čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny - od  1. července 2016 do 31. srpna 2016.
Školní vyučování  2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 
Poznámka: O případném ředitelském volnu budou rodiče informování 
s dostatečným předstihem.

 RNDr. Josef Teper, ředitel školy

JANTAROVOU STEZKOU
K 15. výročí založení Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ H. Salichové 
za finanční podpory Nadace OKD a vzájemné spolupráce se ZŠ Heleny 
Salichové a dobrovolnými spolky  v Polance nad Odrou – TJ Sokol, 
Sbor dobrovolných hasičů, Skautský oddíl a Český rybářský svaz Po-
lanka bude v Polance nad Odrou dne 12.09.2015 organizována jedno-
rázová akce - Jantarovou stezkou poznáváme Poodří aneb Retro branný 
závod při CHKO v Polance. 
Srdečně zveme všechny příznivce, děti, rodiče a přátele na tento netra-
diční závod s tématem poznávání Jantarové stezky naši krásnou Polan-
skou přírodou. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: týmy mladších 
dětí s rodiči a tým starších dětí (v týmu 3 osoby). Stezka se startem od 
10 do 12 hod. u ZŠ povede nenáročným terénem přes obec k chráně-
né přírodní rezervaci Polanská niva, dále po Jantarové cyklostezce do 
cíle - areálu Dělnického domu. Na trase bude několik stanovišť např. 
na baště stanoviště první pomoci, v CHKO kolem rybníka přesun přes 
překážku po laně, na sádkách poznávání ryb, dále na louce za želez-
ničním přejezdem střelba ze vzduchovky a hod granátem, v neposlední 
řadě také soutěž na koloběžkách. Všechny tyto úkoly tak prověří zna-
losti i obratnost zúčastněných závodníků. V cíli pak bude připraveno 
zasloužené občerstvení a bohatý kulturní program, během kterého cca v 
17.30 hod. proběhne vyhodnocení nejlepších týmů. Odměny pak budou 
výhercům předávány v kategorii podle nejlepších časových a také pro 
pomalejší účastníky (aby nebyly v nevýhodě) podle bodových výsled-
ků získaných během závodu. 
Pokud byste měli zájem stát se součástí soutěžního týmu, můžete se již 
nyní přihlásit Ing. Simoně Kozarové - skozarova@email.cz. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
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D E N  P O T É
Toho dne se na Ukrajině opět počítali mrtví, na dně Středozemního 
moře skončily naděje dalších uprchlíků, několik návrhů řešení řecké 
krize potvrdilo její neřešitelnost a stranou nezůstal ani Islámský stát s 
hrůzným videem dětského kata. Ta opravdová apokalypsa se ale měla 
odehrát v Polance nad Odrou. Ekologičtí teroristé maskovaní za země-
dělce hnojili pole. Smrtící zápach několik hodin paralyzoval veškerý 
život. Kupodivu, ačkoli se zjevně blížil konec světa, většina lidí kromě 
docela pochopitelného nadávání a brumlání nedělala nic. Naštěstí své 
hrdiny má každá doba a našli se i nyní. Stateční bojovníci s mobily roz-
pálenými do ruda bombardovali všemožné instituce a žádali okamži-
tou nápravu. Nepochopitelná neschopnost a neochota k bleskovému 
demonstrativnímu zásahu sice stupňovala jejich rozčilení, ale zastavit 
je nemohla a nakonec svým nevšedním úsilím skutečně dokázali otočit 
směr větru a zachránili své spoluobčany před záhubou. V rámci objek-
tivity je třeba připustit, že trošičku snad přispělo i okamžité zaorání ne-
bezpečného odpadu obecně zvaného hnůj. Den pak už končil klidně a 
posádka balónu, který vpodvečer měkce přistál uprostřed nesklizeného 
pole, mohla při následném sešlapávání a přejíždění porostu bez obav 
vdechovat svěží venkovský vzduch.   
Den poté, racionálně.
Pokud nepatříte k lidem, kterým konfliktní situace přináší potěšení, 
musíte si v takové chvíli nutně položit otázku, co je špatně a je-li mož-
né postupovat jinak. Polanka nad Odrou je sice městským obvodem, ale 
zachovala si stále svůj venkovský ráz, což nezpochybnitelná většina je-
jich obyvatel považuje za přednost. V praxi to ale mimo jiné znamená, 
že obytná zástavba je v přímém kontaktu se zemědělskou prvovýrobou 
a bezesporu se vždy nejedná o vzájemnou harmonii. Občasný hluk, 
zápach, prach, dopravní zátěž jsou a budou jen těžko oddělitelné od 
nezbytných zemědělských prací.(Na rozdíl od černých skládek, nepo-
volených trativodů a septiků ústících do polí, škod způsobených jezdci 
na koních a čtyřkolkách, které mají oporu pouze v mylném přesvědče-
ní, že za mým plotem je všechno všech.)

Vzhledem k rozloze zemědělských pozemků obklopujících Polanku 
nad Odrou nemůže dojít k zásadním změnám brzy a dokonce ani v 
střednědobém horizontu. Mohou se měnit majitelé, uživatelé, dokonce 
i výrobní postupy, nicméně základní princip využití těchto ploch zůsta-
ne nadlouho zachován. Proto v dohledné době nezmizí ani polní práce, 
ani potřeba přístupových cest, po nichž bude nutné jezdit soudobou 

technikou a ne na kole s pytlem na zádech. Hnůj na pole patří a bude v 
rozporu s čichovými vjemy i nadále přirozenější a zdravější než umělá 
hnojiva nebo produkty z bioplynových stanic. Pro někoho samozřej-
most, zbytek se s tím bude muset smířit, protože jakkoli to v dnešním 
světě může znít zpupně a drze, obdělávání vlastních nebo najatých po-
zemků neumožňuje čísi dobrá vůle, ale úplně jiné principy. Přesto platí, 
že od určité úrovně ochoty a schopnosti chápat realitu se hledají řešení 
jak minimalizovat negativní dopady zemědělských aktivit na kvalitu 
bydlení v obci. Čerstvým příkladem je připravený projekt polních ko-
munikací, které mají odlehčit dopravě uvnitř zástavby. Výsledkem hys-
terických tirád jsou maximálně vybité baterie v mobilu. 
                                                                                                          J.R.

INFORMACE CESTUJÍCÍM

█ Rekonstrukce mostu přes potok Datyňka - 1. 6. – 28. 9. 2015
• Výluka na linkách č. 28, 29 a 71.
• Zastávka Škrbeň v obou směrech přemístěna na provizorní zastávky.
█ Rekonstrukce zastávek Městský stadion a SPORT ARÉNA
29. 6. – 5. 10. 2015
• Přemístění zastávek na ul. Závodní.
█ Výstavba terminálu Hranečník - 5. 7. – 10. 8. 2015
• Výluka na linkách č. 4, 12 a 14 - Náhradní doprava zajištěna.
█ Uzávěra ul. Karla Svobody - 5. 7. – 29. 8. 2015
• Výluka na lince č. 47.
█ Rekonstrukce ul. Nádražní – I. etapa
7) Vyloučení TRAM provozu 31. 7. – 29. 8. 2015
• Cíl: Rekonstrukce ul. Nádražní včetně tramvajové tratě
• Tramvajové linky odkloněny na Výstaviště. 
• Náhradní doprava zajištěna.
█ Prázdninové jízdy - 1. 8. 2015
•Vyhlídkové jízdy historickými vozidly k ZOO.
█ Uzávěra ul. Hrabovské - 3. 8. – 30. 11. 2015
• Výluka na lince č. 55.
█  Rekonstrukce ul. Mariánskohorské
   2) Uzavřen směr Nová Ves vodárna - 8. 8. – 13. 9. 2015
• Výluka na linkách č. 35, 37, 39, 49, 54
█  Prázdninové jízdy - 22. 8. 2015
•Vyhlídkové jízdy historickými vozidly k ZOO.
█ Dodatek jízdního řádu ODIS 30. 8. 2015
• V prodeji od 24. 8. 2015.

Zavedení zastávek na znamení v ostravské MHD 
Od neděle 30. srpna 2015 budou v ostravské MHD na základě pozi-
tivních zkušeností z jiných měst opět zavedeny zastávky na znamení s 
cílem odstranit zbytečné zastavování na zastávkách, kde většinou žád-
ný cestující nevystupuje ani nenastupuje.  Zatím však budou do tohoto 
režimu převedeny jen méně vytížené autobusové zastávky v oblastech, 
kde bylo jejich zavedení považováno za přínosné i městskými obvody, 
a to především na linkách 46, 47 a 51, na nichž budou sledovány příno-
sy tohoto opatření. Ty jsou očekávány především ve zvýšení cestovní 
rychlosti a v úspoře nákladů, neboť při rozjezdu vozidla je vždy nej-
vyšší spotřeba paliva. Zastávky v režimu na znamení budou na označ-
níku opatřeny textem, který o tom bude cestující informovat. Zásadní 
změnou oproti podobě známé starším občanům z minulosti bude to, že 
cestující na zastávce nebude mít povinnost dávat znamení rukou, pouze 
bude muset stát tak, aby jej řidič autobusu v dostatečném předstihu 
viděl. Pokud bude v prostoru zastávky viditelně čekající cestující, řidič 
autobusu vždy zastaví. Při výstupu z autobusu bude cestující zvukovým 
hlášením zastávek i textem na vnitřním informačním panelu informo-
ván o tom, že další zastávka je na znamení.  Pokud bude chtít na takové 
zastávce cestující vystoupit, bude muset v dostatečném předstihu (aby 
řidič stihl bezpečně zabrzdit) zmáčknout buď tlačítko STOP (znamení 
k řidiči) nebo tlačítko otevírání dveří, kterým bude již většina autobusů 
vybavena. Občané městského obvodu se setkají se zastávkami na zna-
mení především na lince 46, kde budou do režimu na znamení převede-
ny všechny zastávky ve svinovské průmyslové oblasti. Bude se jednat 
o zastávky Kovošrot, Štěrkopísek, U Olší a Zelenina.
Věříme, že tato změna bude pro cestování občanů přínosem, neboť do-
jedou autobusem rychleji do cíle své cesty.

Koordinátor ODIS s.r.o.
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POMOC DRUHÝM JE NAŠÍM POSLÁNÍM
V dnešní době chce důstojný a plnohodnotný život prožít každý z nás. 
Skutečnost je však taková, že se osamělí lidé v pokročilém věku často 
setkávají s nezájmem okolí a jsou ponecháni bez pomoci svému osudu. 
Mnohdy pak stačí jen krůček k tomu, aby se ocitli v tíživé či bezvý-
chodné životní situaci.
V takových případech nabízí pomocnou ruku Spirála pomoci, která po-
skytuje služby v oblasti sociální péče o seniory a zdravotně postižené 
občany, jenž potřebují pomoc druhé osoby, a přesto chtějí zůstat v do-
mácím prostředí co nejdéle a žít důstojným a plnohodnotným životem. 
Spirála pomoci nabízí osobní asistenci a terénní odlehčovací službu. 
Obě služby jsou vhodné pro seniory, osoby  s fyzickým postižením, 
osoby s postižením zraku, osoby v rekonvalescenci po úrazu, osoby 
chronicky nemocné, ale i osoby s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, např. osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.
 Osobní asistence je název pro službu, která zahrnuje pomoc při zvlá-
dání základních potřeb /podání jídla, pití, provedení osobní hygieny, 
zajištění pohybu, doprovodu k lékaři…/.

Terénní odlehčovací - služba v domácím prostředí zajišťuje kompletní 
péči o potřebného na dohodnutou dobu, aby si pečující rodina mohla 
odpočinout a načerpat novou energii.
Spirála pomoci tyto služby poskytuje až 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 
Službu lze sjednat dle aktuálních potřeb klienta na jednu nebo i více 
hodin denně, na jeden nebo více dnů v týdnu. Služba je poskytována v 
místě pobytu klienta.  Na úhradu služby lze čerpat příspěvek na péči, 
který pomůžeme vyřídit na úřadech.
Osobní konzultaci je možno domluvit na tel. čísle 773 600 497 nebo 
nás navštívit přímo v naší kanceláři: Mírová 98/18, Ostrava – Vítko-
vice (budova před vstupem do Vítkovické nemocnice), kde se dozvíte 
všechny informace ohledně nabízených služeb.
Pro společnost Spirála pomoci je pomoc druhým samozřejmostí a po-
sláním.

Další informace o naší činnosti naleznete na www.spirala-pomoci.cz
e-mail: info@spirala-pomoci.cz

NÁŘEČÍ V POLANCE
Malý kvíz z minulého čísla - rozluštění
 
bantiř  - přemlouvač, sváděč
bichla  - obsažná (tlustá) kniha
čihy  - doleva (povel pro tažná zvířata)
dach  - střecha 
duperele  - zbytečnosti, nepodstatné věci
ero - letadlo
futro  - krmivo, též zárubně dveří 
halečky  - knedle na páře
hujať  - rozhazovat, utrácet
ingust  - inkoust
kajkery  - kdekdo
kolbovať  - ondulovat vlasy
kocanky  - kočičky (jíva)
mišanka  - krmná směska  (rostl.)
paru razy  - několikrát
panaček  - pan farář
paskudny  - mlsný
plucary  - druh velkých fazolí
praščak  - jednoduché lehátko ze dřeva a lýka
pyščisko  - obličej, tvář (pejorativně)
slaminka  - slaměná ošatka na chlebové těsto
stružak  - slamník
spuchela  - otylý člověk
šlojir  - závoj (zastarale)
švajco - propichovák na kůžiˇ(ševcov.)
troky  - velké necky (u zabíjačky)
vincek  - malá litinová kamínka
zavěrušiť  - poztrácet, založit někam 
zomet  - samet 
žgať  - píchat
žlampať  - brblat, mít poznámky
 
Zájemcům o veršované příběhy v polanském nářečí sděluji, že sbírku 
DŘISTY (44 stran) jsem vydal vlastním nákladem.

 Mgr. Jaroslav Král

POLANSKÝ KRMÁŠ 2015
Tak už máme za sebou i krmáš 2015. Datum anenské pouti znamená 
polovinu letních prázdnin. Proto je třeba si toto datum užít se vším 
všudy. Kolotoče, stánky se sladkostmi, hračkami a jinými lákadly pro 
děti se naplno otevřely a rozběhly v neděli 26. 7., na svátek Aniček. Po 
vlně úmorných veder ze sobotní noci na neděli mírně pršelo a ráno se 
přihlásilo svěžím vzduchem, nadýchanými mráčky a modrou oblohou 
- co lepšího si přát. 
Kolotoče zajistila jako již tradičně firma pana Fucimana, o stánkový 
prodej se postarali prodejci z Polanky i širokého okolí. Jen je škoda, 
že se objevilo málo stánků s tradičními řemesly a řemeslnými výrobky. 
Zato perníčků z lásky maminkám, dědečkům, Pepíčkům, Aničkám a 
celé škále jmen z kalendáře  bylo nepřeberné množství. 
S perníkovým srdíčkem z lásky jsme se vydali k našim chovatelům, 
shlédnout jejich tradičně profesionálně připravenou výstavu, posedět 
u něčeho malého k zakousnutí a hlavně si poslechnout nepřekonatelné 
melodie v podání naší Polanské dechovky pod vedením kapelníka Ji-
řího Adamce. 
Teď už nám nezbývá, než se opět těšit na pouť roku 2016 s přáním, aby 
byla stejně vydařená, jako ta letošní.                                                Z.S. 
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F O T B A L O VÁ  S I E S T A
Léto je v plném proudu a s ním již tradičně přichází ohlédnutí se za 
skončivší sezonou FKSK Polanka. Stejně tak se podíváme na to, jaké 
plány a očekávání máme pro sezonu nadcházející. Minulá sezona byla 
jako obvykle protkána vedle obligátních zápasů všech kategorií také 
spoustou turnajů. Vedle tradičního Heller Cupu, kterého se v měsíci 
červnu účastnilo 22 týmů, jsme úspěšně s pomocí dorostenců zorga-
nizovali další dva turnaje, na kterých se utkalo více než 30 týmů. Za 
zmínku stojí také tři zimní turnaje odehrávající se v místní hale. Ze spo-
lečenských akcí nemohl chybět Mikuláš, za jehož organizaci vděčíme 
rodičům našich dětí z přípravky, dále pak fotbalový ples, který se těšil 
hojné účasti, dobré kapele, výtečné zábavě a zdárnému průběhu. Na sa-
motném začátku měsíce srpna jsme pak uskutečnili Memoriál Františ-
ka Humla, dlouholetého hlasatele a fanouška našeho klubu, kronikáře 
obce a kapitána Baníku Ostrava. K připomenutí jeho památky se utkali 
hráči starých pánů Polanky spolu se sponzory klubu a osobnostmi z 
okruhu jeho přátel. V plném proudu je momentálně fotbalové soustře-
dění, kterého se letos účastní 35 dětí, a to za spolupráce klubu a rodičů. 
Všem za jejich čas, nadšení a úsilí děkujeme. 
Co se týče výsledků týmů Polanky, za vyzdvižení stojí zejména 2. mís-
to dorostu v soutěži, což považujeme za jeden z historických úspěchů. 
Všem hráčům a vedení v této kategorii patří veliké poděkování a gratu-
lace. Pozitivní zprávou je taktéž stále se zvyšující počet dětí v kategorii 
mladších žáků a přípravek, přičemž v příští sezoně budeme mít již 5 
mládežnických týmů a 3 dospělé, což čítá cca 90 dětí a 60 dospělých. V 
příští sezoně nám vedle týmů A a B přibude jako novinka tým veteránů, 
tedy hráčů nad 40 let. Zvyšujícímu se počtu mohly vedle naší přímé 
činnosti pomoci také banery s informacemi o náboru dětí, které jsou 
rozvěšeny po obci.
Přáli bychom si, aby příští sezona byla neméně úspěšná než ta minulá. 
Potěšeni bychom byli z hojné účasti fanoušků, a to především na do-
mácích zápasech. Polanecký fotbal bude k vidění každou neděli, kdy 
se budou pravidelně střídat zápasy týmů A a B. Pondělky a úterky pak 
budou vyhrazeny pro utkání ostatních kategorií. Vedle těchto zápasů 

budou opět 3 mládežnické turnaje, Mikulášská nadílka a samozřejmě 
ples. 
Velikému vytížení se dostává zejména našemu areálu, který je i přes 
jeho mnohaletou funkčnost plně obsazován, a to jak fotbalovým klu-
bem, tak také házenou, hasiči, školou ad. Spolu s obcí a školou se již 
snažíme vymyslet způsob, jakým by se dal areál hřiště zrenovovat, vy-
lepšit či proměnit k lepšímu. 
Závěrem bychom chtěli za FKSK Polanka poděkovat všem fanouškům 
za jejich přízeň, rodičům za důvěru a spolupráci, sponzorům za přispění 
k úspěšnému chodu klubu, hráčům za jejich čas a elán, trenérům za 
zodpovědně odvedenou práci, obci za spolupráci ohledně chodu klubu 
a také výkonnému výboru. V případě jakéhokoli zájmu či čiré zvěda-
vosti nahlédněte na webové stránky www.fkskpolanka.cz, kde nalez-
nete spoustu informací, fotografií, záznamů zápasů a samozřejmě také 
aktualit. 

Radovan Řehulka, předseda klubu

P O L A N K A  C U P  2 0 1 5
O prodlouženém víkendu 11. - 14.6.2015 se v Polance nad Odrou konal 
již 21. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka 
cup 2015, kterému předcházelo každoroční finále ostravských škol v 
mini házené.
Letošního turnaje se zúčastnilo čtyřicet šest družstev z České repub-
liky a Slovenska. Turnaj se uskutečnil převážně ve dvou areálech a to 
u nově zrekonstruovaného Dělnického domu a na fotbalovém hřišti. 
Sportovní hala hostila až nedělní finálová utkání. V areálu Dělnického 
domu se odehrávaly zápasy na dvou hřištích v kategoriích mladších 
dorostenců a nejmladší kategorie minižáků. V sobotu se zde uskutečnil 
i turnaj minižáků 4+1. Fotbalové hřiště letos hostilo kategorie mladších 
a starších žáků. Novinkou letošního Polanka cupu byla beach házená, 
která se odehrávala na písečných kurtech v areálu Dělnického domu.
V pátek a sobotu probíhaly utkání ve skupinách a následné semifinále, 
které určilo postupující do nedělních utkání ve sportovní hale o me-
daile. V pátek večer byl na programu raut, který zahájil místostarosta 
Polanky nad Odrou pan Jiří Adamec a ředitel turnaje a současně staros-
ta Polanky nad Odrou pan Pavel Bochnia. V rámci turnaje proběhl v 
sobotu 13.6 dětský den, na kterém nechyběly zábavné soutěže a atrakce 
pro děti. Večerní program pro „odrostlejší mládežníky“ odstartovala 
Polanecká skupina Paradox, kterou ve večerních hodinách doplnila oh-
nivá show následována tradičním ohňostrojem a nechyběla ani tradiční 
tombola o ceny.
Nedělní finálové boje všech kategorií a slavnostní vyhlášení, probíha-
ly ve sportovní hale před zaplněnými tribunami. Kategorii minižáků 
ovládly slovenské týmy a to MŠK Považská Bystrica „A“ na prvním 

místě, následována HK Bojnicemi a „B“ týmem z Povážské Bystrice. 
Mladší žáky vyhrál tým Cementu Hranice, který ve finálovém utkání 
porazil těsně SKP Frýdek Místek, bronzové medaile si odvezli hráči ze 
Zbrojovky Vsetín. V kategorii starších žáků se na prvním místě umístil 
tým SKP Frýdek Místek, který byl následován týmem HC TJ Náchod. 
Starší žáci Polanky získali tzv. bramborovou medaili, když v souboji o 
třetí místo podlehli týmu Zlína. Titul v nejstarší kategorii dorostenců 
byl připsán týmu SK Velká Bystřice, který pro letošní rok dominoval i 
v 2. dorostenecké lize. Stříbro si odvezli borci z KH Ivančice a bronz 
patřil ogarům ze Vsetína.
Na 21. ročníku se za tři dny odehrálo 163 zápasů, účastnilo se 650 
účastníků, do pořadatelské činnosti se zapojilo přes 50 pořadatelů.
Počasí nám pro letošní ročník přálo a tak se mnoho účastníků vracelo 
domů opálených jak z víkendové rekreace v Řecku. Jednotlivé týmy 
pořadatelů odvedly opět obrovský kus práce, za který jim patří veli-
ké díky. Organizace není jednoduchá a začíná už několik měsíců před 
turnajem, týdny plánování a komunikace s týmy, organizování stravy, 
ubytování, hracího systému, občerstvení a dalších úkonů se zhodnotí 
vždy na konci ve tvářích spokojených hráčů a funkcionářů, kteří buď 
poprvé, nebo již každoročně navštěvují náš turnaj.
Poděkování patří i Moravskoslezskému kraji, statutárnímu městu Os-
trava, městskému obvodu Polanka nad Odrou a ZŠ Heleny Salichové, 
bez kterých by se turnaj v takovémto rozsahu nemohl konat. 
Děkujeme za projevenou přízeň a za rok nashledanou.
Za pořadatele hlavní organizátor turnaje
Ing. Roman Meca



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 9

R O Z L O S O VÁ N Í  H Á Z E N Á

HÁZENKÁŘI V ITÁLII OPĚT NA BEDNĚ
Píše se první prázdninové páteční odpoledne a před sportovní halou v 
Polance se shromažďuje dvaačtyřicet házenkářských statečných, kte-
ří se vydávají na náročnou (cca 1400 km dlouhou) trasu do italského 
města Teramo. Cílem cesty však není teplé Jaderské moře ani pozná-
vání historických krás střední Itálie, nýbrž mezinárodní házenkářský 
turnaj, jehož 43. ročníku se tři družstva našeho házenkářského oddílu 
účastnila.
Polanecké barvy hájila pod vedením zkušených trenérů družstva starší-
ho dorostu, mladšího dorostu a mladších žáků, přičemž všechny týmy 
byly podporovány poměrně početnou skupinou rodičů-fanoušků, kteří 
zaplnili zbývající místa v autobusu do maximální možné kapacity. Je-
likož se nejednalo o první účast našich družstev na tomto turnaji a v 
minulosti to již několikrát „cinklo“, všichni odjížděli plni pozitivního 
očekávání budoucích dní.
Turnaje se účastnilo celkem 113 družstev z 24 zemí a 4 kontinentů (Ev-
ropa, Afrika, Asie, Amerika) a naše družstva se ve svých kategoriích 
rozhodně neztratila. Pro všechny hráče bez ohledu na věk je odměnou 
reprezentovat svůj klub a město v rámci mezinárodního turnaje, proti 
družstvům z Itálie, Polska, Dánska, Francie, Španělska, Německa nebo 
daleké Brazílie. 
Družstva mladších žáků a mladších dorostenců ze svých kvalifikačních 
skupin nepostoupila, avšak předvedenými výkony rozhodně trenéry ne-
zklamala. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších dorostenců, 
které po dobrých výkonech ve skupině, dokázalo ve čtvrtfinále svého 
španělského soupeře porazit a postoupit do semifinále celého turnaje.  

Datum	 Den	 Čas	 Kategorie	    
29.8.2015	 Sobota	 09:00	-	17:00	 Muži	 Přípravný	turnaj	 	
5.9.2015	 Sobota	 08:00	-	16:00	 Mladší	dorost	 Turnaj	-	Memoriál	Luboše	Děckého	 	
5.9.2015	 Sobota	 16:15	 Mladší	žáci	 Polanka	 Karviná	„B“		
5.9.2015	 Sobota	 17:35	 Starší	žáci	 Polanka	 Karviná	„B“	
20.9.2015	 Neděle	 09:00	 Mladší	žáci	 Polanka	 Klimkovice	
20.9.2015	 Neděle	 10:20	 Starší	žáci	 Polanka	 Třinec	
27.9.2015	 Neděle	 12:45	 Mladší	dorost	 Polanka	 Sokol	Ostrava	
27.9.2015	 Neděle	 14:30	 Starší	dorost	 Polanka	 Sokol	Telnice	
27.9.2015	 Neděle	 16:30	 Muži	 Polanka	 Šumperk	
4.10.2015	 Neděle	 09:00	 Mladší	žáci	 Polanka	 Třinec	
4.10.2015	 Neděle	 10:20	 Starší	žáci	 Polanka	 Frýdek	-	Místek	„B“	
11.10.2015	 Neděle	 12:45	 Mladší	dorost	 Polanka	 Sokol	Haná	
11.10.2015	 Neděle	 14:30	 Starší	dorost	 Polanka	 Sokol	Prostějov	
11.10.2015	 Neděle	 16:30	 Muži	 Polanka	 Hranice	B	 	
18.10.2015	 Neděle	 09:00	 Mladší	žáci	 Polanka	 Krmelín	 	
18.10.2015	 Neděle	 10:20	 Starší	žáci	 Polanka		 Kopřivnice	„B“	 	
18.10.2015	 Neděle	 12:00	-	16:00	 	 Turnaj	Mini	"A"	 		 	
25.10.2015	 Neděle	 12:45	 Mladší	dorost	 Polanka	 STM	Olomouc	 	
25.10.2015	 Neděle	 14:30	 Starší	dorost	 Polanka	 KH	Kopřivnice	 	
25.10.2015	 Neděle	 16:30	 Muži	 Polanka	 Lesana	Zubří	 	
1.11.2015	 Neděle	 09:00	 Mladší	žáci	 Polanka	 Frýdek	-	Místek	„B“	 	
15.11.2015	 Neděle	 08:00	-	12:00	 	 Turnaj	Mini	"B"	 		 	
22.11.2015	 Neděle	 12:45	 Mladší	dorost	 Polanka	 Tatran	Bohunice	 	
22.11.2015	 Neděle	 14:30	 Starší	dorost	 Polanka	 KH	Zbrojovka	Vsetín	 	
22.11.2015	 Neděle	 16:30	 Muži	 Polanka	 Vsetín	 	
13.12.2015	 Neděle	 12:45	 Mladší	dorost	 Polanka	 SK	Žeravice	 	
13.12.2015	 Neděle	 14:30	 Starší	dorost	 Polanka	 SK	Žeravice	
13.12.2015	 Neděle	 16:30	 Muži	 Polanka	 Zubří	B	 	

V tomto utkání se naše družstvo potkalo s polským týmem nezapome-
nutelného jména - Mosir Bochnia. Snad z tohoto důvodu hráli kluci 
celé utkání se zbytečným respektem a nakonec bohužel prohráli. Při 
posledním utkání o konečné třetí místo však ztracenou mušku opět na-
lezli a utkání proti německému soupeři zcela ovládli v poměru 20:6.
Obdržený pohár za třetí místo v turnaji a následné osvěžení v mořských 
vlnách bylo krásným zakončením úspěšného turnaje a příjemnou od-
měnou pro všechny zúčastněné. Tak zase někdy příště!
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA ZÁŘÍ 2015
Úterý	01.09.	

Život	je	život   
mládeži přístupno od 12. let
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František by 
po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěš-
né muže. Jenže všechny mají vynikající talent na-
cházet si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k ro-
dičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět. 
Té prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom 
naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera? 
Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šest-
náct, je těhotná a neví s kým. 
Začátek	v	17	a	19	hodin   
(délka 95 min.,vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý	08.09.	

Malý	pán    
mládeži přístupno 
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v 
Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, 
kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že 
by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záha-
dě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu 
poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná 
hlava však potřebuje napít jiskřivé vody z jezer-
ního ostrova, bez ní mu nedokáže poradit. A tady 
začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy 
zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlav-
ně zdánlivě nekonečná. 
Začátek	v	18	hodin    
(délka 83 min.,vstupné 70,- Kč)

Úterý	15.09.	

Domácí	péče   
mládeži přístupno 
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na 
jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rá-
zovitých místních pacientů. Když se však dozví, 
že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat 
mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z 
pacientů a její esoterické mentorce začíná obje-
vovat svět alternativního léčení a díky němu snad 
i sebe samu... 
Začátek v 19 hodin    
(délka 92 min.,vstupné 80,- Kč)

Neděle	20.09.	
Nedělníček	-	pro	nejmenší	diváky 
mládeži přístupno 
Začátek	v	10	hod.    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý	22.09.

Ovečka	Shaun	ve	filmu  
mládeži přístupno 
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den 
plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat 
a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný 
den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun 
vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový 
den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se 
může zvrtnout! 
Začátek	v	18	hodin    
(délka 85 min.,vstupné 70,- Kč)

Úterý	29.09.	

Sedmero	krkavců   
mládeži přístupno 
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Bo-
ženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka 
na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit 
své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla 
jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, 
ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky... 
Začátek	v	18	hodin    
(délka 97 min.,vstupné 70,- Kč)

KDYŽ MYSLIVCI VYPRÁVĚJÍ
Tato publikace, která vyšla 
v roce 2014, je zatím po-
sledním dílem novináře, pu-
blicisty, spisovatele a rodá-
ka Polanky nad Odrou pana 
Štěpána Neuwirtha.
V povídkách naplno vyniká 
spisovatelovo mistrovství 
umění opisu přírody. Spolu 
s vypravěčem pronikneme 
do světa myslivců namalo-
vaného slovem s láskou a 
pokorou. 
Na své si přijdou milovní-
ci přírody, českého jazyka 
a vůbec všichni Ti, kterým 
není lhostejné dění kolem 
nás – viz ukázka z povídky  
Vyznání krajině: „ Citlivý a 
soudný člověk dodnes vstu-
puje do Poodří s nejhlubší 
pokorou. Časná rána jsou 

balzámem, který si přikládá na rány způsobené současným stylem ži-
vota, aniž by si sám přál takto žít. Je však nad lidské síly ubránit se 
nemilosrdnému mlýnu konzumního pojetí existence a seberealizace 
současnou civilizací, ale přesto se o to někteří jedinci pokoušejí.“ 
Publikace je doplněna fotografiemi Ing. Hůly a Tomáše Kohánka.

-ZS-  
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V Ý S T A V Y
Výstava CESTA KE SPOLEČNÉMU 

VÍTĚZSTVÍ NAD NACISMEM: 
„OD STALINGRADU DO PRAHY“ 

se přesunula ze Štrasburku 
na Výstaviště Černá louka v Ostravě!

Uplynulo již 70. let od společného vítězství nad fašismem ve druhé 
světové válce. Svědectví této doby, ale i ojedinělá galerie tragických 
a hrdinských události Vám připomene jedinečná výstava CESTA KE 
SPOLEČNÉMU VÍTĚZSTVÍ NAD NACISMEM: „OD STALIN-
GRADU DO PRAHY“. Výstava, která má sloužit jako poděkování 
všem, kteří položili své životy za naši šanci žít dnes, probíhá od 19. 6. 
– 31. 8. 2015 na Výstavišti Černá louka v Ostravě v pavilonu A.
Expozice byla prezentována v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 
Vzbudila velkou pozornost a slavnostní vernisáže se zúčastnila řada 
představitelů Evropského parlamentu a poslanců z různých politických 
frakcí.

Organizátoři této výstavou jsou: 
- MUDr. Jiří Maštálka, poslanec Evropského parlamentu ze GUE/NGL
- město Volgograd pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ing. Ivana Strachoně
- Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu
Upozornění pro návštěvníky: Výstavní expozice jsou v originálním znění –  
v anglickém jazyce.

Na Slezskoostravském hradě 
bude otevřena nová expozice „Muzeum záhad“

Od 1. července 2015 mají návštěvníci Slezskoostravského hradu mož-
nost vidět novou expozici „Muzeum záhad“. Expozice vznikla ve spo-
lupráci s českým spisovatelem, scénáristou a záhadologem Arnoštem 
Vašíčkem.
Nová expozice je umístěna v podzemí hradní pevnosti, využívá prosto-
ry s expozicí „Permoníků a čertů v podzemí Slezskoostravského hradu“ 
a nahradila expozici útrpného práva. 
Záhady a tajemno jsou odjakživa spolehlivým lákadlem. A Ostrava je 
s nimi přímo bytostně spojena. Právě zde byl natočen první český do-
kumentární a především i první hraný televizní seriál s tématikou his-
torických záhad. Expozice v podzemí Slezskoostravského hradu nemá 
v České republice obdoby. Je koncipovaná tak, aby zaujala dětské i 
dospělé návštěvníky. Představuje v mnoha ohledech překvapivé až sen-
zační exponáty a přitom přináší i trochu poučení. Naleznete zde záha-
dy světové i z našeho kraje. Přiblížíme Vám české historické záhady 
prostřednictvím unikátních trojrozměrných rekvizit z natáčení seriálu 
Strážce duší.
Mimo mnoha dalších zajímavostí máte možnost vidět:  masku smrti;  
tajemnou templářskou relikvii, sošky trpasličích démonů....    
Náš svět není tak obyčejný, jak se na první pohled zdá. Kdesi hlubo-
ko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. 
Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlitelných 
okamžiků.

KOMINICTVÍ RADOVAN
Nabízím Vám:

- Pravidelnou kontrolu spalinových cest

- Čištění komínů a kouřovodů

- Vložkování komínů

- Opravy komínů a veškeré další kominické práce

Radovan Polakovič  

Tel: 605 379 799
E-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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KOCOUREK JOSEF
Vám nabízí

● čištění koberců a sedacích souprav
● půjčování stroje Karcher

● půjčování parního vysavače
● mytí oken
Kontakt: 

606 363 300, 731 490 561
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