
Končí horké léto a s ním i řada stavebních prací
Během letních měsíců vždy probíhá podstatná část rekonstrukcí a sta-
vebních úprav. Ani letos to nebylo jiné. Již koncem června začaly prá-
ce na odkanalizování a odvodnění základní školy. Během těchto prací 
došlo k výměně stávající nefunkční jednotné kanalizace celého areálu 
školy a napojení všech přípojek okolních budov. Byly provedeny nové 
svislé izolace základů a odvodnění budovy drenáží, včetně zateplení 
soklu. Díky vyčištění dvou studen, spolu s vybudováním nové přečer-
pávací jímky, se podařilo plnohodnotně zajistit zavlažování fotbalo-
vého hřiště. Došlo i k dalším úpravám přístupových ploch ke škole, 
zemnímu propojení hromosvodů, nové je schodiště do školní jídelny  
a renovován byl také celý park včetně výsadby nové zeleně. Celko-
vé náklady činily 4.860.803 Kč s DPH a nám se podařilo 3,5 mil. Kč  
pokrýt z dotace statutárního města Ostravy.
Také ve škole se odehrály změny, díky dotaci získala vybavení dvou 
specializovaných tříd přírodopisu a hudební výchovy. Nejen mikro-
skopy, tablety a jiné pomůcky potřebné pro výuku, ale došlo v nich  
i k celkové výměně nábytku.  Pro samotné zprovoznění bylo nutné pro-
vést nové rozvody elektřiny zatím alespoň v těchto dvou třídách a ná-
sledně je vymalovat. Vše včetně revizí je dokončeno a tak nezbývá než 
popřát žákům a učitelům ať potřebné úpravy a vybavení dobře slouží.
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Opravy se dotkly také mateřské školky, kde došlo k výměně dvou výta-
hů. Ty původní již nemohly být nadále provozovány v souladu s dneš-
ními bezpečnostními normami a musely být nahrazeny. Díky vadnému 
agregátu stroje jednoho výtahu sice nebyl splněn termín předání zakáz-
ky a prvních čtrnáct dní vypomáhala s nošením obědů a svačinek naše 
údržba, ale vše je už v pořádku a oba hydraulické výtahy plně slouží 
potřebám mateřské školy.
Během července a srpna jsme díky mimořádné možnosti opravili  
cca 1,2 km komunikací. Tyto opravy byly provedeny asfaltovým re-
cyklátem na těch štěrkových komunikacích, kde ještě v budoucnu před-
pokládáme z důvodů dobudování inženýrských sítí stavební zásahy. 
Opravy jsme provedli svépomocí ve složení místní hospodář, údržba  
a občané jednotlivých ulic. Městský obvod tak zaplatil pouze dopravu 
a pronajaté stavební stroje. Během podzimu budou opraveny výtluky 
na dalších komunikacích. Je potřeba poděkovat všem, kteří při této akci 
pomohli.

Starosta
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• Nesouhlasila s výkupem pozemků par. č. 3110/1, 3110/2, 3110/10, 
3110/36, 3136/5, 3141/2, 3143/2, 3148/4, 3148/7 a 4017 zapsaných 
na listu vlastnictví 2366, k.ú. Polanka nad Odrou. Prodej nabízí státní 
Zemědělský podnik Razová se sídlem Třanovského 266/11, 163 04 
Praha 6 Řepy, který je v likvidaci.   

• Nesouhlasila na základě podané žádosti s udělením výjimky z usne-
sení Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou č. 60/4 ze 
dne 15.04.2015 pro pozemek p.č. 2689 – o výměře 1533 m2 , ul. Pří-
městská.   

• Schválila zahájení přípravy projektu s názvem „Protipovodňová 
opatření městského obvodu Polanka nad Odrou“, s podporou dotace  
v rámci Operačního programu Životního prostředí ČR.

• Vzala na vědomí statistickou zprávu o činnosti Městské policie  
Ostrava za období 01.04.2015 – 30.06.2015 – počet řešených událostí 
souhrnně za celou Ostravu a samostatně za Polanku nad Odrou. 

• Souhlasila na straně půjčitele o výpůjčce pozemků par. č. 2368/1 
a 2355/1, vše k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem sportovního využití, 
na dobu neurčitou s 30 denní výpovědní lhůtou a o uzavření smlouvy 
o výpůjčce.  

• Souhlasila na základě žádosti Základní školy Heleny Salichové  
Polanka nad Odrou s dočasným poskytnutím finančních prostředků 
zřizovatelem na úhradu za služby vzniklé při realizaci projektu Jazy-
ky pro školu. Projekt je plně hrazen dotací -  z 85 % ze strukturálních 
fondů, 15 %  ze státního rozpočtu.

• Souhlasila s uzavřením smlouvy o provozování veřejné hudební 
produkce se skupinou Poutníci. Hudební produkce proběhne dne 
12.9.2015 v prostorách Dělnického domu v Polance nad Odrou.  

• Vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutár-
ního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou za období 
01-06/2015 bez připomínek.

• Schválila změnu poplatků za pronájem hrobových míst, smuteční 
síně a vsypového místo, a to v části – poplatek za služby na míst-
ním hřbitově.

• Rozhodla o přijetí finančního daru od dárce DV Polanka nad Odrou, 
ve výši Kč 40.000,- za účelem zabezpečení organizačních záležitostí 
při pořádání  Dne obce Polanky nad Odrou, který se bude konat dne 
12.9.2015 

Z jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou 
Rada městského obvodu Polanky nad Odrou projednala v období 

od 21.7.2015 do 30.8.2015 mimo jiné:

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

STOP stání vozidel na obecním pozemku aneb vybudování sjezdu a jeho připojení k místní komunikaci

Vážení spoluobčané, následující je o respektu k potřebám druhých. 
Mnozí dokážou znepříjemnit život svým sousedům tím, že vytrvale 
parkují svá vozidla před svými vjezdy a ploty, a to na obecním pozem-
ku. Z některých komunikací městského obvodu se tak stává slalomo-
vá dráha, která pro nikoho z řidičů není příjemná. Mnohdy je vozidlo  
zaparkováno tak, že Váš soused zajíždí na svůj pozemek ve stresu,  
aby Vás nenaboural.
Proto Vás vyzýváme k  ohleduplnosti  a  snaze vyřešit si stání na svém 
pozemku. Mějme na paměti, že  na místních komunikacích bychom 
měli zastavovat pouze  na nezbytně nutnou dobu. 
Vybudování sjezdu k rodinnému domu či garáži podléhá jistým záko-
nům a předpisům. Především si je třeba uvědomit, že většina sjezdů 
se na příslušnou místní komunikaci napojuje přes zelený pás, což jsou 
pozemky převážně ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -svěřeny 

Zábor veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
Za zvláštní užívání veřejného prostranství, se rozumí např. výkopové 
práce v zelených pásech, umístění stavebních nebo reklamních zaří-
zení, umístění skládek aj.). V našem městském obvodě se nejčastěji 
setkáme s výše uvedenými činnostmi, které dle obecně závazné vy-
hlášky č. 13/2010 města Ostravy podléhají zpoplatnění a ohlášení na 
úřad městského obvodu: výkopovými prácemi, umístěním kontejnerů 
na stavební materiál či umístění prodejního stánku. Poplatek platí fy-
zické i právnické osoby a sazba poplatku pro jednotlivé druhy zvláštní-
ho užívání veřejného prostranství je stanovena v příloze výše uvedené 
vyhlášky nebo je sdělena poplatníkovi přímo na úřadě.

Z.K. 

městskému obvodu Polanka nad Odrou. Sjezd se tedy stává cizí stav-
bou na pozemku obce a stavebník musí mít smlouvu s obcí o právu 
provést stavbu. Každý budoucí sjezd by měl mít takové řešení, kterým 
by bylo zabráněno stékání vod na místní komunikaci (např. umístění 
acodrénu), k okraji vozovky bude sjezd připojen přes snížený beto-
nový obrubník, stavební provedení bude odpovídat předpokládanému 
dopravnímu zatížení. Prvním krokem stavebníka bude podání žádos-
ti o uzavření výše uvedené smlouvy s přiloženou koordinační situací  
a stručným popisem stavebního provedení sjezdu. Poté požádá silniční 
správní úřad městského obvodu o povolení připojení sousední nemo-
vitosti zřízením sjezdu k příslušné místní komunikaci dle § 10 zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

-ZKZK- 

PAZDERNA
V těchto dnech vyšla kniha našeho spoluobčana pana Štěpána Neu-
wirtha Pazderna. Sám autor uvádí, že je knihu možno považovat za 
autobiografii jeho dětství.
Kniha Pazderna již byla publikována v Ostravském večerníku v letech 
1977-1978 pod pseudonymem Roman Jiřikovský. Na přání a za podpo-
ry přátel a příznivců autorovy tvorby se podařilo přepracovanou verzi 
románu vydat knižně s půvabnou kresbou pana Vladimíra Blejchaře  na 
obalu knihy. Kdo měl možnost si knihu přečíst, jistě mi dá za pravdu, 
že děj tohoto typicky vesnického románu přibližuje velice laskavým  
a ušlechtilým způsobem těžký život nejen hlavních postav, ale uka-
zuje nám obrázek tehdejšího způsobu života, který nebyl z dnešního 
pohledu nikterak lehký. Po dočtení knihy není možné se nezamyslet  
a nesrovnat tehdejší životní standart převažující části obyvatelstva  
a jeho životní styl s tím dnešním. V případě zájmu o tuto publikaci se 
obracejte přímo na autora románu (uvedeno s jeho svolením).

                                                   Z.S.
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MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA 
Ostravská městská policie stále přijímá nové strážníky

Městská policie Ostrava má stále své řady otevřeny novým zájemcům 
o povolání strážníka. Toto jistě náročné, ale také zajímavé a nevšední 
povolání se nabízí všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, 
mezi které patří bezúhonnost, spolehlivost, české občanství, minimální 
věk 21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou.
Činnost městské policie nabývá v současné době ve společnosti na dů-
ležitosti a významu. Vždyť strážníci denně v ulicích města přispívají 
k zachování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich života, zdraví i ma-
jetku.
Od září letošního roku dojde k navýšení početního stavu strážníků  
u Městské policie Ostrava na celkový počet 715. Pro naplnění tohoto 
stavu je třeba aktuálně doplnit naše řady o 41 strážníků.
Každý zájemce projde výběrovým řízením a je-li úspěšný, absolvuje 
tříměsíční rekvalifikační kurz, k jehož provozování je Městská poli-
cie Ostrava akreditována ministerstvem školství. V průběhu kurzu si 
uchazeči o povolání strážníka (čekatelé) osvojují potřebné znalosti ze 
všech právních norem, potřebných pro výkon povolání strážníka, a jsou 
seznamováni se všemi nařízeními a vyhláškami města. Součástí vzdě-
lávání jsou rovněž hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, 
základů kriminalistiky, poskytování první pomoci a základů psycholo-
gie. Nováčci z  kurzu se také v rámci vzdělávání zapojují do přímého 
výkonu služby. V rámci několika směn ve společné hlídce se zkušeným 
strážníkem získávají praktické poznatky a zkušenosti a mohou si na 
vlastní kůži vyzkoušet, jaká úskalí výkon tohoto jistě náročného povo-
lání přináší.
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před  
komisí ministerstva vnitra, po jejím úspěšném absolvování získává  
čekatel osvědčení strážníka. 

Aktuálně jsou nové rekvalifikační kurzy plánovány s předpokládanými 
nástupy k 1. září 2015 a k 1. prosinci 2015.
S novým povoláním je svázán systém benefitů jako příspěvek na  
rekreaci, 5 týdnů dovolené nebo poukázky na stravování, sociální jistoty  
a možnost profesního růstu.
Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče o povolání 
strážníka naleznou zájemci na webových stránkách ostravské městské 
policie www.mpostrava.cz. Pro více informací se mohou obrátit také 
na tel. č. 599 414 426.

Strážníci zvou děti v říjnu na dětské dopravní hřiště za zábavou
Na úterý 13. října 2015 si strážníci z úseku prevence a propagace pro 
děti od 13:00 do 16:30 hod připravili na dětském dopravním hřišti 
městské policie v Ostravě-Přívoze na ul. Orebitské bohatý program 
sestávající z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní tematikou, připrave-
na je také jízda zručnosti, dopravní slalom, a nebude chybět ani tvůrčí 
dílnička. 
Na akci zveme všechny děti i jejich rodiče. 
Dětem, které samy nemají kolo ani koloběžku, jízdní prostředek včetně 
nezbytné bezpečnostní přilby zdarma zapůjčíme.
Konání akce je ohroženo pouze v případě velmi nepříznivého počasí 
(déšť, velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty apod.).

Klávesnice za pět prstů
Dne 18. července 2015 procházeli strážníci městské policie na noční 
směně kolem sběrného dvora v Ostravě-Polance nad Odrou. Zevnitř 
areálu zaslechli podezřelé zvuky. Nebylo nikoho vidět, jen slyšet. 
Strážníci vyzvali případné osoby, které se uvnitř nacházejí, aby ob-
jekt opustily. Vzápětí se zevnitř zpoza rohu vynořil muž. Šel směrem  
ke strážníkům, přelezl plot a vzápětí se dal na útěk. Na výzvu k zasta-
vení nereagoval. Strážníci se proto za dotyčným rozběhli a po chvíli 
jej dopadli. 30letý muž vysvětloval, že potřeboval nutně klávesnici  
k počítači, a tak se rozhodl, že si nějakou vyhozenou najde ve sběrném 
dvoře. Dovnitř se dostal stejně jako ven, přelezl plot. Zadrženého muže 
strážníci předali přivolaným policistům.
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Bohatý podzim v Polance
Po loňském úspěšném Dni obce, kdy jsme se mohli zúčastnit znovuo-
tevření Dělnického domu a v přilehlém areálu strávit příjemné odpo-
ledne naplněné kulturou a společnou zábavou, je tady opět září a s ním 
i druhý ročník této akce. V letošním roce bylo hned několik důvodů  
k oslavám. Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou si připomnělo 60 let 
a Klub rodičů při ZŠ Heleny Salichové 15 let od svého založení. Obě 
organizace tedy společně s obcí objednaly počasí a v sobotu 12. 9. na-
bídly Polančanům v areálu Dělnického domu zajímavý program. 
Na hřišti od rána probíhal turnaj v nohejbale; sál Dělnického domu  
dopoledne hostil setkání členů, zaměstnanců a příznivců Družstva 
vlastníků a ve 14.00 se proměnil v divadelní sál, ve kterém diváci 
shlédli představení kruté komedie Zátiší s loutnou amatérského divadla 
ŠAMU Štítina. Klub rodičů uspořádal zajímavou akci: Retro branný 
závod aneb jantarovou stezkou poznáváme Poodří. Start závodících 
družstev byl od 10. do 12. hodiny u základní školy, trasa závodu vedla 
od školy přes ulici Za Humny, na rybářské sádky a pak přes koleje až 
na Dělnický dům.
V areálu Dělnického domu se mezitím rozběhl hlavní program, který 
letos zásadní měrou podpořilo Družstvo vlastníků, k němu se přidaly 
polanské firmy BV Technika, KUMI-Elektronic a stranou nezůstal ani 
pronajimatel restaurace, pan Michal Božoň. Svůj pozdrav zaslal i vý-
znamný obchodní partner družstva, a tak hned u hlavního vstupu byly  
k ochutnání jogurty Mlékárny Valašské Meziříčí vyrobené z polanské-
ho mléka. Kdo neměl chuť na jogurt, dostal pivo nebo kofolu. U boční 

brány areálu byla na trávě vystavena moderní zemědělská technika - 
traktory a nakladače, které si každý mohl prohlédnout i osahat, takže 
se celým areálem často ozývalo troubení klaksonu. Od 16. hodiny pro  
návštěvníky zpívala Ella a Band Adama Malíka, zatančila street-danco-
vá skupina Hip Hop. Nejen pro pamětníky pak zahráli Poutníci své no-
vější písně a jejich známé pecky zvedly dokonce diváky ze židlí. Celé 
odpoledne probíhal v areálu doprovodný program, kde si děti mohly 
nechat pomalovat tvář, vyrobit vlastní obrázek v rámečku, ozdobit plá-
těnou tašku nebo vyrobit kulatý odznak -  placku s vlastním motivem. 
V podvečer proběhlo vyhlášení vítězů nohejbalu a Retro branného zá-
vodu. V nohejbalu zvítězil „Tým fotbalistů“ a odměnou jim byl po-
tlesk přítomných. Klub rodičů odměnil věcnými cenami i diplomy tři 
vítězná družstva ve dvou kategoriích, dále drobností ocenil nejmladší  
a nejstarší týmy a také rodinné družstvo, které vzalo závod zodpovědně 
a nastoupilo v maskáčích. Na tvářích všech účastníků se zračilo nad-
šení z absolvovaného výkonu, takže vítězi byli všichni, kdo se závodu 
zúčastnili. 
Večer pokračoval taneční zábavou za doprovodu místní kapely Paradox 
a lidé se bavili až do půlnoci.
Díky chuti ke spolupráci a dobré propojenosti jednotlivých spolků,  
firem a institucí zažila Polanka další krásný den plný slunce, dárečků, 
radosti i veselých zážitků.

Za Školskou, kulturní a sportovní komisi v Polance 
Jana Honová.

autor fotografií: Ivo Kotala
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RETRO BRANNÝ ZÁVOD 
při CHKO v Polance 

aneb Jantarovou stezkou poznáváme Poodří 
Klub rodičů při ZŠ Heleny Salichové u příležitosti 15. výročí založení klubu a za finanční podpory Nadace OKD Srdcovka uspořádal v sobotu dne 
12. 09. 2015 v Polance nad Odrou za velmi příznivého počasí novou výjimečnou akci: Retro branný závod při CHKO v Polance aneb Jantarovou 
stezkou poznáváme Poodří. 
Start závodících družstev byl mezi 10. a 12. hodinou u ZŠ, kde si všichni ještě před startem mohli vyrobit vlastní odznak (placku) nebo barevně 
vyzdobit plátěnou tašku, popř. se občerstvit ve školní jídelně. Trasa dlouhá 7,5 km vedla od školy po ulici Za Humny, Jantarové stezce, Do Polí, 
K Pile kolem Bašty, myslivecké klubovny, přes Chráněnou krajinnou oblast Polanská niva v okolí rybníků k rybářským sádkám a pak přes koleje, 
až do cíle - areálu Dělnického domu. Po trase byla stanoviště, kde účastníci plnili rozličné úkoly připravené jednotlivými „garanty“. Úkolů na 
stanovištích se zhostila většina zástupců polanských spolků: Skauti na prvním stanovišti Orientace v mapě připravili úkoly z topografie - orientace  
v mapě a určení světových stran, na druhém stanovišti Sokolské koloběžky Sokoli poskytli k závodu koloběžky a překážkovou dráhu, Klub rodičů 
na třetím stanovišti Zdravovědy zkoušel účastníky z poskytnutí první pomoci. V areálu myslivny se konala Myslivecká střelba, kde myslivci pro-
věřili střelecké schopnosti účastníků, na pátém stanovišti Skautských překážek junáci natáhli mezi stromy lano, po kterém bylo zapotřebí překonat 
strouhu, na dalším stanovišti Rybářské sádky rybáři vyzkoušeli znalosti o obyvatelích vod, na sedmém stanovišti Civilní obrany hokejisté ve 
spolupráci s klubem rodičů připravili závodníkům perné chvilky při hodu granátem na cíl za použití prostředků IPCHO, a to v ochranném oděvu 
(pláštěnce a plynové masce) a závěr patřil hasičům u Hasičského zásahu. Pak už jen stačilo doběhnout na Dělňák pro zaslouženou sladkou odměnu 
a občerstvení. 
Závodu se zúčastnilo celkem 40 týmů složeny nejméně ze dvou až čtyř členů dětí, dětí a dospělých, ale odvahu prokázaly i kompletní rodiny.  
U nejmladšího družstva kamarádů byl věkový průměr 5 let a průměr toho nejstaršího měl 50 let! Nejrychlejší tým zdolal trasu i s úkoly za hodinu 
a 10 minut a požitkáři se na trati pohybovali až 3 hodiny.

PODĚKOVÁNÍ   SPOLUORGANIZÁTORŮM 
Dovolte mi, abych poděkovala všem aktivním členům Klubu rodičů, dále za vydatnou finanční podporu Nadaci OKD - SRDCOVKA. Následně 
také děkuji za finanční dotaci Městskému obvodu Polanka nad Odrou, za sponzorský dar ve formě hraček pro děti firmě RAPPA a za dárkové 
poukazy - vstupenky do zdejšího kina firmě RETROSTAR kino Polanka. 
V neposlední řadě velmi děkuji za perfektní spolupráci zaměstnancům ZŠ Heleny Salichové a polanským spolkům, které zajistily hlídky na 
jednotlivých stanovištích. Jsou to naši skauti, myslivci, rybáři, sokoli, hokejisté a hasiči. Zázemí na stanovištích poskytli myslivci, rybáři a také  
p. Samková z Domu Atlas. 
Věřím, že tato akce všem zúčastněným i organizátorům zanechala především krásné dojmy a zážitky a jsem moc ráda, že v naší obci máme stále 
dost nadšenců, kteří rádi stráví svůj volný čas mezi sousedy. 

Ing Simona Kozarová 
předseda Klubu rodičů
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SKAUTI
Tábor 2015
Letošní tábor proběhl stejně jako loni mezi obcemi Děrné a Jílovec, 
které leží blízko města Fulnek. Uskutečnil se ve dnech 6. -20. července. 
Jako letošní téma bylo vybráno ´´Starověké Řecko´´. Účastníci tábora 
byli rozděleni do tří družin, které výhrou ve hrách získávaly ´´přízeň´´ 
bohů, kterou bylo potřebné mít pro výstup na Olymp. 
 Z tábořiště jsme podnikli několik výletů. Abychom se dozvěděli plno 
nových věcí, vydali jsme se do Slezského zemského muzea v Opavě. 
V Tošovicích nás zase potěšila jízda na bobové dráze. Tábor se vydařil 
i díky příznivému počasí a doufáme, že příští rok se podaří uskutečnit 
tábor se stejně dobrým programem. 

Rádcovský tábor Kutilka 2015
V červenci se uskutečnil pětidenní tábor s názvem „Kutilka“ pro rád-
ce a rádkyně, tedy holky a kluky ve věku 13 – 17 let, kteří vedou po 
celý rok družiny světlušek a vlčat, případně se jinak podílejí na vedení  
a chodu oddílu. Tohoto tábora se zúčastnili také naši dva skautští bratři 
z Klimkovic, spolupráce to tedy byla přímo přeshraniční.
Celých pět dní účastníci prožili jako tzv. splátci, kteří se nakonec muse-
li utkat v Aréně smrti na život a na smrt, kde změřili své síly a doved-
nosti, a to vše na motivy knihy S. Collinsové - Hunger games, nebo dle 
stejnojmenného filmu a v českém znění spíše známém jako Hladové 
hry. Zahájení proběhlo jak jinak, než vylosováním splátce z každého 
kraje země Panem a následně představením každého kraje, díky které-
mu se účastníci učili prezentaci před ostatními a také improvizaci. Za to 
je čekala výborná „večeře splátců - hostina“, kde okusili nezvyklá jídla, 
jako např. krevety, různé druhy melounů, jednohubky, nebo chlebíčky, 
takže si určitě dali do nosu. To však nevěděli, co je čekalo další den.
V dalších dnech probíhal výcvik. Svou šikovností splátci získávali 
sponzorské dary ve formě výbavy do arény. Museli dokázat, že přežijí  
i v těch nejdrsnějších podmínkách a za všech okolností, ke kterým 
může v aréně dojít. K fyzickému tréninku nám sloužila především kola, 
která nás dovezla ze Svatoňovic až na Slezskou Hartu a přes Dvorce 
do Budišova nad Budišovkou, dále výcvik na vodě, kde jsme trénovali 
veslování. K tréninku myšlení nám pak sloužily úkoly hodné rádců – 
tedy např. připravit v co nejkratším čase program pro družinu dle za-
dání a vylosovaného tématu. Trénovali jsme např. orientaci v přírodě 
pomocí buzoly, uzly, zdravovědu, historii skautingu nebo jemnější té-
mata, jako jsou rukodělky. Nechyběl nácvik plížení a maskování, které 
se splátcům v aréně nejednou hodily, ale také šplhání pomocí prusíku, 
či výroba postele v přírodě. 
Vyvrcholení a souboj v aréně vypukl ve čtvrtek přesně v 18:00. Splátci 
seskočili ze svých značek, někteří se rozhodli navštívit roh hojnosti 
hned, jiní návštěvu odložili na později, až bude u něj větší klid a ne-
bude panovat zmatek. Každý splátce dostal tři životy a pouze výbavu 
od sponzorů, kterou získal během přípravy + 3 povinné věci (hodinky, 
nůž, 3 sirky). Někdo, kdo během týdne nesehnal žádný sponzorský dar, 
šel pouze se třemi povinnými věcmi, jiní získali např. batoh, baterku, či 
jiné pomůcky, které jim život v aréně mohly jedině zpříjemnit. Souboj 
to byl velice napínavý, také byl ještě znesnadněn plněním dalších misí, 
jako například přinést úlovek v podobě vzorku bahna z nedalekého ryb-

níku, aniž by splátce přišel o život, či jiná aktivita, při které se mohl 
prozradit (např. vyvěšení bílé vlajky uprostřed louky, či zapálení svíč-
ky, zahrání na flétnu atp.). O vítězi se rozhodovalo až do tmy, což byla 
pro ostatní, kteří již životy neměli, opravdu podívaná. Zvítězil nakonec 
nejlepší a tím byl – OREL (Marek Fešar).
Heslem celého rádcovského tábora byl samozřejmě výrok z filmu: 
„Kéž Vás všechny vždy provází štěstěna“, kterým byli splátci po celou 
dobu povzbuzováni, jak jinak než tlampačem přímo do ucha. Tímto byl 
náš pětidenní pobyt v zemi Panem ukončen a náš organizační tým ve 
složení Maso – starosta Panem a Pepr - Cetkie už se moc těší na příští 
akci, a na setkání… třeba s tebou!

Svojsíkův závod
Jako obvykle jsme se vydali na Svojsíkův závod dne 11.-12.4. 2015. 
Letos se základní kolo Svojsíkova závodu konalo v okolí Ostravy. 
Když jsme dojeli vlakem na konečnou stanici, vydali jsme se k Národ-
nímu památníku 2. Světové války v Hrabyni. Zde jsme měli zajištěnou 
prohlídku v už jmenovaném památníku. Po ukončení prohlídky jsme se 
vydali podle mapy určenou trasou, kde na nás čekaly různá stanoviště. 
Okolo odpoledních hodin jsme dorazili do Ostravy, kde jsme celý den 
chodili a plnili stanoviště a úkoly, které nám byly zadány. Večer jsme 
museli být všichni v tělocvičně u N. Karoliny, kde jsme měli modul 
brány a zde jsme také přespali. Ráno bylo vyhlášení a my jsme dopadli 
jako první a byli jsme ohodnoceni jako nejvíce bodovaná družina. Byli 
jsme neskutečně rádi a najednou jsme byli plní energie.
Následovalo krajské kolo Sv. závodu a my jsme vyjeli dne 05.06.2015 
kolem 8 hodin večer směr Pocheň. Postavili jsme si stany a následoval 
modul brány. Kolem poledních hodin následoval modul závod. Večer 
jsme dělali gulášovou polévku a tím jsme odstartovali modul přežití. 
Ráno následovalo vyhlášení a my odjížděli s 1. místem a postupem do 
celostátního kola Sv. závodu. Měli jsme tak obrovskou radost, že se to 
nedá ani popsat.
V termínu od 25.9. do 29.9. 2015 se vydáme do Příboru na celostátní 
kolo. Všichni se velice těšíme a chtěli bychom se dostat alespoň do 
první pětky. Držte nám palce, děkujeme. :) 
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA ŘÍJEN 2015
Úterý 06.10.  
Vetřelci    
mládeži do 12 let nevhodný
Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila 
boj na život a na smrt v nákladní lodi Nostromo 
s vesmírným vetřelcem, je po několika letech na-
lezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. 
Když už se zdá, že je po všem, začíná horror zno-
va, tentokrát na vzdálené nedávno kolonizované 
planetě. Tentokrát ne všichni proti jednomu, ale 
Ripleyová se skupinou speciálně vycvičených vo-
jáků proti tisícihlavé smrtící síle vetřelců.
Začátek v 19 hodin                              
(délka 137 min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 13.10.  
Vybíjená    
mládeži přístupno
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových 
láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání 
lidského štěstí. V několika časových rovinách vy-
práví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají růz-
né životní etapy. Ocitáme se na abiturientském 
srazu gymnázia. Zdánlivě banální situace dává 
prostor nejen pro sentimentální vzpomínky, ale 
především k bilanci nenaplněných tužeb i usku-
tečněných snů a prožitého života. V centru pří-
běhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které 
životní peripetie neustále vracejí do společného 
bydliště – staromládeneckého doupěte, které se 
pro ně stává útočištěm podle toho, jak získávají či 
ztrácejí životní partnerky. Jejich protipólem jsou 
dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se 
stane postupně objektem lásky všech spolužáků 
a ošklivka Hujerová, které schopnost sebeironic-
kého nadhledu dává nejen schopnost přežít ve 
světě krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí. 
Začátek v 17 a 19 hodin                           
(délka 94 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 

Neděle 18.10.  
Nedělníček - pro nejmenší diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(délka 64 min., vstupné 40,- a 20,-Kč) 

Úterý 20.10.  
Velká šestka    
mládeži přístupno
Velká šestka je emocemi nabité komediální dob-
rodružství o malém geniálním konstruktérovi ro-
botů jménem Hiro Hamada, který se naučí vyu-
žívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně 
nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go 
Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, 
čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná che-
mička Honey Lemon a jejich fanda Fred. Když 
se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 

uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál 
v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí na svého 
nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax. 
Začátek v 18 hodin                              
(délka 108 min., vstupné 70,- Kč) 

Úterý 27.10.  
Cesta vzhůru   
nevhodné mládeži do 12. let
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolává-
ní vlastních a obecně lidských limitů, ale také  
o kompromisech a ceně, kterou mohou mimo-
řádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako 
první Čech a teprve patnáctý člověk na světě spl-
nil horolezecký sen a zcela unikátně za přítom-
nosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších 
hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Hi-
málaje. Film se tak pro diváka stává mimořádnou 
příležitostí absolvovat společně s Radkem a jeho 
horolezeckými přáteli Miskou a Trávou strastipl-
nou cestu na osmitisícový vrchol a stát se na ma-
lou chvíli doslova součástí expedice na K2. 
Začátek v 19 hodin                              
(délka 114 min., vstupné 80,- Kč)



Knihovna informuje
Šipkový turnaj 
Během prázdnin proběhl v knihovně šipkový turnaj, kdy měli děti mož-
nost každý půjčovní den přijít do knihovny a hodit na terč. Body se 
jim sčítaly a 31. 8. 2015 byl vyhlášen vítěz. Nejlepším střelcem se stal 
Daniel Dekleva.

Knihovna připravuje:
Říjen
Broučci - setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí
Každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hodin
Bingo - dvouměsíční soutěž pro dětské čtenáře
4. 10. - 12. 11. během půjčování
Máme rádi knihy - kviz pro děti i dospělé v rámci Týdne knihoven
5. 10. - 8. 10. během půjčování
Bezpečný surfař - povídání o internetu a jeho bezpečném používání 
Úterý 20. 10. v 15.00 hodin
Z domova sněhu - výstava fotografií B. Krejčího 1. 9. - 31. 12. 

Listopad
Bingo - hlavní hra
Pondělí 23. 11. 16.00 hodin
Bezpečný surfař - povídání o internetu a jeho bezpečném používání 
Úterý 3. 11. v 15.00 hodin
Broučci - setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí
Každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hodin

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY:
Po: 13.00 – 18.00
Út: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
St: zavřeno
Čt: 13.00 – 18.00
Pá: zavřeno

e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454 
Bc. Karla Zábojová

Malí i velcí jsou zváni na  
PRŮVOD BROUČKŮ
Kdy: Pátek 30.října 2015                
Kde: Sraz v 17 hod u Spo-
lečenského domu na Janové
Trasa: Od Společenského 
domu známými i neznámý-
mi uličkami Janové

Lampióny a chuť na večerní procházku s sebou                       
Zve osadní výbor Janové a Přemyšova

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
RODÁKŮ    

  A  STAROUSEDLÍKŮ          
                                                         

Dne 16. října 2015 zveme všechny rodáky a  starousedlíky Janové 
a Přemyšova na vzpomínkové setkání. Účastníci si s sebou vez-
mou dobrou náladu. 
Setkání se uskuteční ve Společenském domě na Janové od 16 ho-
din.

Občerstvení zajištěno
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INFORMACE CESTUJÍCÍM

█  Rekonstrukce zastávek Městský stadion a SPORT ARÉNA
29. 6. – 5. 10. 2015
• Přemístění zastávek na ul. Závodní.
█  Uzávěra ul. Hrabovské 10. 8. – 30. 11. 2015
• Výluka linky č. 55.
█  I. etapa rekonstrukce ul. Nádražní Výstavba nástupišť zastávky 
Stodolní 31. 8. – 15. 11. 2015
• Cíl: Rekonstrukce ul. Nádražní a tramvajových nástupišť.
• Zastávka Stodolní v obou směrech přemístěna na zastávku Elektra.
█  Rekonstrukce ul. Palackého 14. 9. – 1. 11. 2015
• Výluka linky č. 33.
█  Výměna kolejí na ul. Vítkovické 3. 10. – 4. 10. 2015
• Výluka linek č. 1 a 2.
█  Oslavy 85 let autobusů v Ostravě 10. 10. 2015
• Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem v areálech 
Martinov a Poruba.
• Vyhlídkové jízdy historickými vozidly.
█   Práce na okružní křižovatce na ul. Michálkovické
10. 10. – 11. 10. 2015
17. 10. – 18. 10. 2015
24. 10. – 25. 10. 2015
• Výluka linek č. 104, 106, 111 a 113.
█  Údržba trolejového vedení na trase linky č. 5 28. 10. 2015
• Výluka linky č. 5.
█  Zvedání mostů na ul. Místecké
10. 10. – 11. 10. 2015
17. 10. – 18. 10. 2015
• Výluka linky č. 1.
█  Údržba trolejového vedení na ul. Plzeňské 17. 10. 2015
• Výluka linek č. 12 a 17.

INFORMACE CESTUJÍCÍM

█  Údržba trolejového vedení na ul. Opavské a 28. října
31. 10. 2015
• Výluka linek č. 3, 4, 7, 8 a 17.

Elektronické karty v MHD – novinky od 1. listopadu 2015
K 1. listopadu 2015 bude ve vozidlech MHD v Ostravě spuštěn nový 
elektronický odbavovací systém pro držitele čipových e karet ODISka. 
Nadále budou cestujícím k dispozici i původní (červené) označovače 
na papírové jízdenky. 
Čipové e karty ODISka jsou v rámci MHD Ostrava využívány už řadu 
let. Dosud sloužily pouze jako elektronické dlouhodobé časové jízden-
ky (tzv. měsíčníky). Jejich využití se listopadem nijak nemění. Uži-
vatelům však přibude možnost si na terminálech ve vozidlech MHD 
zkontrolovat platnost své jízdenky a případně nahrát na svou e kartu 
ODISka kupon zakoupený v e shopu. 
Novinkou pro všechny držitele e karty ODISka je tzv. elektronická pe-
něženka, která formou kreditu na kartě slouží k nákupu jednotlivých 
jízdenek. To ocení zejména nepravidelní uživatelé MHD. Kredit peně-
ženky bude možné dobít prostřednictvím e shopů vydavatelů e karet 
ODISka (ekarta.dpo.cz), na prodejních místech dlouhodobých časo-
vých jízdenek a ve vozidlech vybraných dopravců ODIS. Minimální 
vklad činí 100 Kč. 
Z elektronické peněženky si mohou cestující pořídit nepřestupní jíz-
denku za 14 Kč s možností jízdy do 10 minut, podmínkou je přiložení  
e karty ODISka k terminálu při nástupu i výstupu, nebo přestupní jíz-
denku za 20 Kč s možností delší jízdy a s přestupováním v rámci prv-
ních 30 minut, podmínkou je přiložení k terminálu při každém nástupu 
do vozidla.
Nové terminály jsou technicky připraveny k nákupu jízdenky prostřed-
nictvím bezkontaktních platebních karet. Spuštění této zajímavé mož-
nosti platby je stanoveno na rok 2016. 



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 10POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 10

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

KOSMETIKA                     
ALENA

VÁS SRDEČNĚ ZVE
 NA OŠETŘENÍ A MASÁŽE PLETI

THAJSKOU MASÁŽ HLAVY 
KRKU A ŠÍJE

LIFTINGOVOU MASÁŽ
 PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

 LIPOSUKCI ULTRAZVUKEM

ul. K Lípě 1230
Polanka nad Odrou, Janová

tel.: 724 276 534 
www.kosmetika-alena.cz

Radovan Polakovič  Tel: 605 379 799 
E-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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VÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
A ŘEMESLNÝ JARMARK
Český zahrádkářský svaz v Polance nad Od-
rou srdečně zve naše spoluobčany i širokou 
veřejnost na Vánoční výstavku spojenou s tra-
diční prodejní akcí -„Řemeslný jarmark!“.
Výstavka  se uskuteční ve dnech 21.-.22.11.2015 
v prostorách Dělnického domu, a to  od 9 hod 
do 16 hod.
K nahlédnutí budou vánoční dekorace, ad-
ventní věnce, zdobené vánoční stromečky, bet-
lémy, voňavé perníčky a cukroví, výrobky dětí 
z MŠ a ZŠ Heleny Salichové a jiné motivy.
Přijděte se podívat, inspirovat a nasát vánoční 
atmosféru, zakoupit si malé dárečky na jar-
marku a zahřát se vánočním čajem v naší ka-
várničce.
Zastavte se v předvánočním shonu a přijměte 
naše pozvání.
       

Zahrádkáři.

 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
16. - 18. října 2015 

 Výstaviště Černá louka 
OSTRAVA  

4. ročník výstavy  
kreativních  

a výtvarných technik,  
potřeb, materiálů  

a výrobků 
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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

Vavroš Stanislav
Tel. 776 053 118
e-mail: stvavros@centrum.cz

DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTECH
- vrtání  
- voda
- lepení  
- nábytek
- elektro 
- žaluzie atd.

Pronajmu 1 samostatný pokoj v bytové jednotce, 
ve 2. patře, na ulici Heleny Salichové. 
Pronájem možný od listopadu 2015. 
Telefonní kontakt: 603 183 388.

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ
MASÁŽE

Hraničky, Polanka nad Odrou

tel.: 734 333 705
e-mail: V.Olbort@seznam.cz
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