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Léto je v plném proudu. První polovina prázdnin sice utekla jako 
voda, skončila pouť, ale ještě stále zbývá dost času k odjezdu na 
dovolenou nebo alespoň k večernímu posezení někde na zahrádce. 
Je zkrátka období, které má většina z nás spojené hlavně s odpočin-
kem a příjemnými zážitky. 
Přesto se dění v naší obci nijak nezastavilo. Červnové zastupi-
telstvo městského obvodu schválilo závěrečný účet Polanky nad  
Odrou za rok 2015, který i bez omezení investičních akcí skončil 
přebytem  ve výši 13 547 249,79 Kč. Zastupitelstvo současně roz-
hodlo o struktuře zapojení přebytku do dalšího hospodaření. 
O většině připravovaných projektů a investičních akcí jsme Vás  
informovali v minulých vydáních zpravodaje. Některé z nich se již 
mezitím podařilo dokončit. V červnu to byly dva zcela nové byty 
v Domě pokojného staří (DPS), čímž se rozšířila možnost uspoko-
jit další zájemce o bydlení v těchto prostorách. Mimo zhotovení  
nových bytů byly v DPS zároveň vymalovány všechny společ-
né prostory. V červenci byly dokončeny i opravy komunikací  
u základní školy a ulice K Vydralinám, dále pak byla vybudová-
na zcela nová autobusová zastávka na Skotnici včetně chodníku.   
Rovněž chodník na Klimkovice (u autobusové točny) včetně pře-

chodu pro chodce je hotov a nezbývá než věřit, že Klimkovice na-
plní avizovaný záměr dobudovat chodník na svém území a podaří 
se tak zajistit bezpečnost chodců na jednom s nejnebezpečnějších 
míst kolem frekventované ul. 1.května.
Na konci června proběhla informativní schůzka na Magistrátu měs-
ta Ostravy ohledně území pískovny na ulici Janovská. Zde jsme za 
účasti všech kompetentních orgánů státní správy a zástupce vede-
ní města Ostravy byli informováni, že v dobývacím prostoru byla 
povolena Obvodním báňským úřadem těžba písku, sanace a rekul-
tivace celého území.  Samospráva Polanky nad Odrou sice nesou-
hlasí s postupem kompetentních orgánů, nicméně není účastníkem 
správních řízení. Nezbývá tedy než doufat, že Obvodní báňský úřad 
Ostrava a odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje si  
plnění podmínek svých povolení pohlídají. Je v nich mimo jiné 
zakotveno vybudování severního sjezdu na ulici Janovské, rekul-
tivace stávajícího vytěženého území včetně hory odpadu navezené  
v minulém období a samozřejmě povinnost neznečišťovat komunika-
ce a jezdit nákladními vozidly mimo zastavěnou část obce. Občané se  
v případě porušování stanovených podmínek mohou přímo obracet 
na výše uvedené kompetentní a zodpovědné orgány.

Starosta 

POHLEDEM STAROSTY
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Rada:
- Rozhodla poskytnout finanční dotace:
• SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., ve výši 30.000 Kč - na 
částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním 22. ročníku 
tradičního mezinárodního turnaje mladých házenkářů Polanka 
CUP 2016, pořádaný ve dnech 9.6.-12.6.2016.
• Klubu rodičů a přátel ZŠ H.Salichové Ostrava - Polanka, z.s., 
ve výši 4.000 Kč- na částečné pokrytí výdajů plánovaných akcí 
pro rok 2016.
• Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava-
Polanka nad Odrou, ve výši 3.000 Kč - na částečné pokrytí vý-
dajů, spojených s činností organizace pro rok 2016.
• Českému svazu chovatelů, Základní organizace Ostrava - Po-
lanka, ve výši 3.000 Kč- na částečné pokrytí výdajů, spojených 
s činností organizace v roce 2016.
• Orlu - jednota Ostrava-Polanka, ve výši 2.000 Kč- na částečné 
pokrytí výdajů, spojených s činností organizace v roce 2016.
• Dělnické tělocvičné jednotě Polanka nad Odrou, o.s., ASPV 
-Asociace sport pro všechny, ve výši 3.000 Kč - na částečné 
pokrytí výdajů v roce 2016.
• Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, Místní 
skupina ČČK Ostrava - Polanka, ve výši 3.000 Kč - na částečné 
pokrytí výdajů v roce 2016. 
• Českému rybářskému svazu, z.s. místní organizace Ostrava, 
místní skupina Polanka nad Odrou, ve výši 1000 Kč - na částeč-
né pokrytí výdajů v roce 2016. 
• SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Polanka, pobočný spo-
lek, v celkové výši  3.000 Kč - na částečné pokrytí výdajů spo-
jených s činností organizace v oblasti sportu, kultury a volnoča-
sových aktivit v roce 2016.
•  Junáku - českému skautu, - středisko Polanka nad Odrou, z.s., 
ve výši 12.000 Kč - na částečné pokrytí výdajů, spojených s 
činností organizace v roce 2016.
• Polanským písničkářům ve výši 5.000 Kč - na částečné pokrytí 
výdajů, souvisejících s činností organizace v roce 2016.
• Společnosti přátel Poodří ve výši 1.000 Kč - na vydávání časo-
pisu Poodří, který se věnuje regionální vlastivědě krajiny podél 
řeky Odry.
• SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Polanka - „Kroužku 
mladých hasičů“ ve výši  3.000 Kč - na částečné pokrytí výdajů 
spojených s jeho činností. 
• Zamítla žádost o poskytnutí finanční dotace organizaci HC 
Polanka nad Odrou, o.s..
- Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 
zpracování zadávací dokumentace projektu s názvem „Protipo-
vodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou“, se 
společností ENVIPARTNER, s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou 
40.000 Kč bez DPH.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídko-
vá cena, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve 
věci veřejné zakázky s názvem „Dotace - hasičská zbrojnice“, 
se společností INKOS - OSTRAVA, a.s. za cenu 117.000 Kč bez 
DPH + odměna dle výše získané dotace.
• Rozhodla o pronájmu reklamní plochy ve venkovní vitríně 
před místním hřbitovem a uzavřela nájemní smlouvy.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídko-
vá cena, o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky s názvem 
„Oprava povrchů MK“ s uchazečem: fa. STRABAG a.s., od-
štěpný závod Ostrava, za cenu 770.216,97 Kč bez DPH. 

• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídko-
vá cena, o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky s názvem 
„Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů, ZŠ H. Sali-
chové“, se společností Alarm K+K elektronika s.r.o. za cenu 
3.008.052 Kč bez DPH. 
• Rozhodla o přijetí věcného daru (hračky pro děti) ve výši Kč 
8.206,- od dárce fa. RAPPA, s.r.o., na akce pořádané ke Dni dětí, 
konaného dne 11.7.2016 v areálu Dělnického domu v Polance 
nad Odrou. 
• Rozhodla udělit souhlas Mateřské škole Malostranská 124, 
Ostrava - Polanka nad Odrou, k nabytí majetku darem, potřeb-
ného k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to finanční 
hotovosti ve výši Kč 4.300, Kč,- od rodičů dětí, umístěných v 
MŠ. Dar bude využit pro rozvoj vzdělávání, školství a podpory 
mládeže. 
• Rozhodla o pronájmu 7 parkovacích míst za účelem zajištění 
parkovacích stání pro hosty i provozovatele Pizzerie Mendi za 
nájemné ve výši 2.000,- Kč/rok za jedno parkovací stání.
• Rozhodla o pronájmu části pozemku za účelem zajištění zá-
zemí pro provoz Pizzerie Mendi za nájemné ve výši 20,- Kč/
m2/rok.
• Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, 
ve věci veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy objektu tělo-
cvičny ZŠ Heleny Salichové“, s fa. Petr Planka za cenu 265.550 
Kč bez DPH. 
• Rozhodla o pronájmech nově vybudovaných bytů v Domě 
pokojného stáří v Polance nad Odrou v souladu s platnými Zá-
sadami pro přidělování bytů v DPS, a to za nájemné ve výši 60 
Kč/m2.
• Schválila účetní závěrku Základní školy Heleny Salichové Os-
trava - Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2015 za 
účetní období 01.01.2015 - 31.12.2015 a souhlasila s převodem 
výsledku hospodaření za rok 2015 z hlavní činnosti i doplňko-
vé činnosti ve výši 2 014,69 Kč a 47 059,24 Kč do rezervního 
fondu školy. 
• Schválila účetní závěrku Mateřské školy Ostrava - Polanka 
nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2015 za účetní období 
01.01.2015 - 31.12.2015 a souhlasila s převodem výsledku hos-
podaření za rok 2015 z hlavní činnosti i doplňkové činnosti ve 
výši 136 932,16 Kč a 46 678,43 Kč do rezervního fondu škol-
ky. 

Zastupitelstvo:
• Schválilo závěrečný účet Statutárního města Ostravy - měst-
ského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2015 spolu se Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Polan-
ka nad Odrou za období 01.01.2015 - 31.12.2015, provedené fir-
mou TOP AUDITING, společnost s ručením omezeným, včetně 
inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2015 s tím, 
že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
• Rozhodlo poskytnout finanční dotace pro rok 2016 sportov-
ním organizacím Polanky nad Odrou v souladu s Programem 
a Zásadami pro poskytování dotací sportovním organizacím se 
sídlem v Polance nad Odrou následovně:
SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.,  152.211,- Kč
VK Polanka nad Odrou, z.s. 51.579,- Kč 
TJ Sokol Polanka nad Odrou 84.414,- Kč 
FK SK Polanka nad Odrou 101.796,- Kč

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

-ZS-

Z jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou 
za období od  17.5.2016  do 28.6.2016
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Hospodaření SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2015
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou na svém  
12.zasedání konaném dne 07.06.2016 schválilo účetní závěrku SMO, 
městského obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2015 
za účetní období 01.01.2015 – 31.12.2015 a závěrečný účet městské-
ho obvodu za rok 2015. Hospodaření za minulý rok skončilo v našem 
městském obvodě přebytkem hospodaření ve výši 13 547 249,79 Kč. 
Uvedené finanční prostředky zahrnují přebytek hospodaření za rok 
2015, prostředky z minulých let a prostředky z finančního vypořádá-
ní. Výše příjmů, výdajů a financování v členění dle jednotlivých tříd  
rozpočtové sklady znázorňuje následující tabulka.

  Stav k 31.12.2015
Třída 1 - Daňové příjmy 3 754 492,09
Třída 2 - Nedaňové příjmy 6 079 077,01
Třída 3 - Kapitálové příjmy 166 527,00
Třída 4 - Přijaté transfery 27 728 357,72
Příjmy celkem 37 728 453,82
   
Třída 5 - Běžné výdaje 33 365 845,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje 549 297,00
Výdaje celkem 33 915 142,66
   
Saldo: Příjmy - Výdaje 3 813 311,16
Třída 8 - Financování  
Pol. 8901 – RCH 3 647,98
 
Prostředky minulých let 9 709 996,65
Sociální fond 38 196,00
Finanční vypořádání 2015 -17 902,00
Přebytek  13 547 249,79

Silnice - stavby (projekt parkoviště u hřbitova, projekty oprav  
komunikací a bezpečnostních opatření na místních komunikacích)  
 250 000 Kč
 Silnice - opravy a udržování (posílení rozpočtu na opravy MK) 
          1 000 000 Kč
Dopravní značení – opravy a udržování 200 000 Kč
Základní školy – opravy a udržování 
(oprava el. rozvodů budova A)          2 200 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce - stavby 
(projekt rekonstrukce fotbalových hřišť ve sportovním areálu  
ZŠ v Polance nad Odrou) 100 000 Kč
Dělnický dům - stavby (akustické doplnění v jednotlivých sálech)  
 250 000 Kč 
Zdravotní středisko  stavby (spoluúčast na financování zateplení 
bytového domu č.p.545/ dotace SFŽP) 1 000 000 Kč
Veřejná zeleň - nákup služeb   200 000 Kč
Požární ochrana - stavby (zpracování žádosti o dotaci)  
    280 000 Kč
Požární ochrana – stavby (spoluúčast rekonstrukce Hasičské zbroj-
nice/ dotace MMR) 1 000 000 Kč
Rezerva 2 908 000 Kč
Rezerva  bytového fondu (přebytek hosp. 2015) 159 000 Kč
Celkem 9 547 000 Kč

Z tohoto přebytku hospodaření bylo do schváleného rozpočtu roku 
2016 zapojeno celkem 4 000 000 Kč. 

Součástí závěrečného účtu Statutárního města Ostrava, městského  
obvodu Polanka nad Odrou je také přehled hospodaření zřízených  
příspěvkových organizací. Hospodaření Základní školy Heleny  
Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou za rok 2015 skončilo zis-
kem ve výši 49 073,93 Kč (v hlavní činnosti ziskem ve výši 2 014,69 
Kč, v hospodářské činnosti ziskem ve výši 47 059,24 Kč). Hospodaření 
Mateřské školy Ostrava – Polanka nad Odrou skončilo v minulém 
roce ziskem ve výši 183 610,59 Kč (v hlavní činnosti ziskem ve výši 
136 932,16 Kč, v hospodářské činnosti ziskem ve výši  46 678,43 Kč).

-LK- 

O zapojení zbývající částky ve výši 9 547 000 Kč rozhodlo zastupitel-
stvo na svém červnovém zasedání následovně:

Tato vyhláška, která je již v současné době v platnosti, stanoví závaz-
né podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, 
konaných ve venkovních prostorách. Činností, která může narušit ve-
řejný pořádek je „veřejná produkce hudby“.
Všechny venkovní akce lze provozovat v době od 6,00 do 22,00 hodin. 
Vyhláška ve svých přílohách vyjmenovává další akce a stanoví u každé 
akce možnou dobu trvání.
V příloze č. 2 této vyhlášky jsou i pro náš městský obvod vyjmenová-
ny sportovní a kulturní podniky, konané ve venkovních prostorách na 
území města Ostravy a které lze provozovat v době od 06.00 hod. do 
02.00 hod.  
Jsou to tyto akce:
Pálení čarodějnic, Polanka CUP, Polanský krmáš a Den obce. 
Pro pořádání těchto výše vyjmenovaných akcí je nutno splnit podmín-
ky, a to: podat příslušnému úřadu, na jehož území se akce bude konat, 
nejméně 30 dnů před konáním oznámení, které musí obsahovat údaje, 
uvedené v Čl. 3 vyhl. 7/2016. 
Akce, které nejsou ve vyhl. uvedeny, musí být ukončeny ve 22,00 hod.
Nelze povolit žádnou výjimku.   

-ZS-

Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy 

č. 7/2016
Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz



INFORMACE CESTUJÍCÍM

Přehled nákladů souvisejících s provozem, údržbou a modernizací objektů 
ve správě Městského obvodu Polanka nad Odrou 
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Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné částky nákladů – rozdíl 
mezi příjmy a výdaji ve vztahu k jednotlivým objektům za sledova-
né období. Obecně lze uvést, že příjmy se skládají převážně z nájmů 
a kladného vyúčtování záloh za energie z předchozího účetního roku. 
Běžné náklady pak tvoří především zálohy na energie a výdaje za služ-
by spojené s provozem budovy. Rozdílné výdaje v jednotlivých letech 
výrazně ovlivňují vyšší náklady na realizované rozsáhlejší rekonstruk-
ce a opravy. U objektu radnice se vzhledem ke schválené koncepci 
budov, která do budoucna počítá s přemístěním prostor úřadu do bu-
dovy tzv. staré školy, provádějí pouze nezbytné opravy a náklady tvoří 
převážně výdaje na energie. Budova staré školy je z části využívaná 
Základní uměleckou školou Heleny Salichové, městský obvod se podílí 
na nákladech na vytápění neobsazených prostor, na objektu jsou pro-
váděny pouze nezbytné opravy. V současné době probíhá příprava pro-
jektové dokumentace, která se zabývá celkovou rekonstrukcí, spojenou  
s budoucí změnou využití objektu. Rovněž pro objekty tzv. zdravotního 
střediska a hasičské zbrojnice jsou připravovány projekty zaměřené na 
celkové rekonstrukce se záměrem podpořit financování samotné rea-
lizace vhodným dotačním titulem. V budově tzv. zdravotního středis-
ka již proběhly v posledních letech rekonstrukce nebytových prostor, 
dnes jsou provozovány jako ordinace lékařů. Také do areálu místního 
hřbitova byly v posledních letech rovněž investovány nemalé finanční  
prostředky a to především do obnovy zeleně, rekonstrukce vsypové 
loučky a nového oplocení.  Vzhledem k tomu, že městský obvod byl 
úspěšný v čerpání dotací ze státního fondu a rozpočtu města Ostravy, 
neovlivnily tyto výdaje celkový roční výsledek. Náklady Sportovní haly 
a Dělnického domu ovlivňují mzdové náklady související se správou  
a pronájmem sportovišť a vnitřních prostor, kde zaměstnanci měst-
ského obvodu vykonávají stálý dohled. Objekt Dům pokojného stáří 
poskytuje možnost pronájmu menších bytů, v letošním roce proběh-

ly stavební úpravy nebytových prostor na dva nové byty, tyto výdaje  
cca 800 tis. Kč se projeví až v souhrnu výdajů za letošní rok. Měst-
ský obvod má ve své správě také budovu školní jídelny, základní školy  
a mateřské školy. Objekty nejsou zahrnuty do výše uvedené tabulky, je-
likož provoz a běžnou údržbu zajišťují příspěvkové organizace základ-
ní a mateřské školy v rámci svých rozpočtů. Městský obvod u těchto 
objektů zajišťuje a hradí opravy a modernizace. Například v loňském 
roce proběhla v mateřské škole výměna dvou výtahů (náklady 1mil. 
Kč), v areálu budov základní školy byla opravena kanalizace a pro-
běhla úprava zpevněných ploch (náklady 5 mil. Kč). V současné době 
probíhá další rozsáhlá rekonstrukce základní školy, zahrnující opra-
vu elektroinstalace celého objektu s předpokládanou cenou necelých  
4 mil. Kč.
Do nákladů u jednotlivých budov nejsou zahrnuty další nepřímé výdaje 
městského obvodu související se správou a údržbou budov. Jedná se 
například o výdaje na údržbu zeleně a veřejných ploch, administrati-
vou spojenou s majetkoprávními vztahy, nájmem, zajišťování oprav, 
investic, financování apod. Tyto náklady nelze objektivně vyčíslit, jsou 
zahrnuty v pracovních náplních jednotlivých zaměstnanců úřadu měst-
ského obvodu.
Na závěr lze uvést, že z převážné části objekty slouží pro uspokojení 
potřeb občanů našeho městského obvodu a jako takové nejsou primárně 
určeny pro vytváření zisku. Poskytují zázemí pro služby státní správy 
a samosprávy, zdravotnictví, vzdělávání, sociálního bydlení, společen-
ského a sportovního vyžití a také záležitostí posledního odpočinku.
Přesto všechno je snahou vedení městského obvodu přistupovat  
k provozu a investicím hospodárně, s využitím všech možností pro 
zkvalitnění těchto služeb i s ohledem na ekonomicky udržitelný rozvoj 
městského obvodu.

Mihula Roman, Úsek hospodářské správy a veřejných zakázek

Objekt rok 2013 rok 2014 rok 2015
   
Radnice čp. 1 -193 168,24 Kč -208 320,45 Kč -163 982,93 Kč
Stará škola čp. 330 -91 421,06 Kč -84 624,24 Kč -101 203,23 Kč
Zdravotní středisko čp. 545 -17 473,37 Kč -1 463 244,21 Kč 520 802,62 Kč
Smuteční kaple čp. 328 + hřbitov -380 699,06 Kč -39 917,40 Kč -89 414,16 Kč
Hasičská zbrojnice čp. 475 -75 585,72 Kč -39 339,45 Kč -20 899,19 Kč
Dům pokojného stáří čp. 476 -73 569,30 Kč 122 592,00 Kč 69 640,00 Kč
Společenský dům Janová čp. 1200 -81 097,73 Kč -27 627,80 Kč -85 239,09 Kč
Sál místního kina čp. 333 -154 793,72 Kč -137 279,73 Kč nájem ukončen
Dělnický dům čp. 701 -353 996,42 Kč -6 262 102,68 Kč -429 861,00 Kč
Sportovní hala čp. 1275 -9 461,65 Kč -21 831,00 Kč -42 205,00 Kč
    
Celkem  -1 431 266,27 Kč -8 161 694,96 Kč -342 361,98 Kč

Přinášíme úsměv na Vaši tvář
Říkáte si, že se máte dobře, ale mohli byste se mít lépe? Máte dobrou 
práci, přátele, rodinu, ale hlavně máte to nejcennější. Zdraví. Teď si ur-
čitě myslíte, zdraví? To je přeci něco úplně běžného. Opak je ale prav-
dou. Ne všichni máme takové štěstí, že můžeme říct: „Jsem zdravý.“
Bohužel jsou mezi námi také lidé trpící například Dětskou mozkovou 
obrnou (DMO), snížením inteligence, smyslovými nebo tělesnými  
vadami či epilepsií po celý svůj život.
Naštěstí se na tyto osoby v dnešní době nezapomíná a existují instituce, 
jejichž cílem je, aby právě těmto lidem život ulehčili a pomohli jim.
Jednou z těch organizací působících v našem kraji je právě Centrum 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. (dále jako 
CZP), která se těmto lidem věnuje již 14 let (založena v roce 2002).  
Mezi hlavní aktivity organizace patří: poradna pro osoby se zdravotním 

postižením, občanská poradna, osobní asistence, bezbariérová dopra-
va, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, půjčování  
kompenzačních pomůcek nebo vydávání svého čtvrtletního Zpravodaje 
s přehledem aktualit.
Jelikož CZP poskytuje služby v rámci celého Moravskoslezského kraje 
najdete jejich detašovaná pracoviště v Ostravě, Opavě, Frýdku-Míst-
ku, Novém Jičíně či Bruntále. Mezi hlavní partnery CZP patří státní  
instituce, nadace, ale také velké firmy působící v České republice.
Pokud znáte někoho, komu by mohly být námi nabízené služby  
prospěšné nebo jste jím Vy sám, pak neváhejte a navštivte naše  
webové stránky: www.czp-msk.cz. Můžete nás rovněž oslovit na te-
lefonním čísle: +420 596 115 318 případně e-mailem asistenceov@
czp-msk.cz.
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Jarní Kuzma skončil
Poslední červnovou středu zakončili „kuzmáci“ víc jak dvouměsíční 
běh Kurzu zodpovědného majitele městského psa, který pořádají os-
travští policisté. Každý účastník pod dohledem zkušeného policejního 
psovoda předvedl se svým čtyřnohým kamarádem základy poslušnosti 
a překonání překážek. Z předvedených výkonů je zřejmé, že každý ze 
zúčastněných má za sebou kus práce. Závěrečné lekce se zúčastnila 
i Aneta se svým víc jak ročním ovčákem Omem. Kurzu se účastni-
la pravidelně. S Omem měli problém při odložení, ale vše zvládli.  
Oblíbenými se staly i překážky.  S tímto kurzem byl spokojený i tatínek, 
který ocenil rady psovodů, jak pracovat s pejskem, jak se mu věnovat.  
Pozitivně hodnotil i socializaci Oma ve skupině dalších psů. 
Závěrečnou lekci jsme zpestřili o ukázku vyhledávání výbušnin,  
kterou předvedl čtyřletý služební pes Demi a o ukázku vyhledávání drog,  
kterou provedla desetiletá fenka Qarra. 

Cílem kurzu je tedy naučit mladé majitele pejsků, jak správně vycvi-
čit svého psa. Předat jim základní rady a informace, jak se vyhnout 
konfliktním situacím a udělat z nich sehraný tým, který nebude ohro-
žovat své okolí. Naši absolventi kurzů se profilují jako mladí psovodi,  
kteří přijali odpovědnost za svého psa, umí předvídat konfliktní situace 
a svým chováním jsou dobrým příkladem, jak pro „pejskařskou“, tak 
„nepejskařskou“ veřejnost.
Další kurz proběhne v termínu od 14. září do 16. listopadu 2016, vždy 
ve středu od 15:30 hod. do 17:00 hod. v policejním sportovním areálu 
Ostrava Hulváky.  Zájemci mohou zasílat přihlášku (dostupná na we-
bových stránkách www.policie.cz/t) do 5. září 2016 na adresu: Policie 
České republiky, Skupina tisku a prevence Ostrava, ul. 30. dubna 24, 
702 00 Ostrava.

por. Mgr. Kateřina Špoková - komisař

Jak dál se Zámeckým rybníkem 
Množství podnětů a dotazů z řad polanských občanů směřuje k stále 
více neutěšenému stavu Zámeckého rybníka a také zámku v Polance 
nad Odrou. Samozřejmě ani nám, zástupcům obce, není vzhled jedno-
ho z původně nejkrásnějších míst v Polance lhostejný.  Bohužel, naše 
možnosti jsou v tomto případě limitovány. Rybník a jeho přilehlé okolí 
je soukromým vlastnictvím a je dále pronajat k užívání fyzické oso-
bě. Přesně vzato je tedy na vlastnících nebo nájemci, aby svůj majetek  
řádně udržovali. A pokud nedojde k porušení zákonných norem, není 
špatný estetický dojem dostatečným důvodem pro jakýkoli zásah.  
I proto městský obvod za vhodné řešení považoval a považuje odkup 
rybníka, aby jej mohl udržovat v požadovaném stavu. Jednání s majiteli 
již proběhla, ale zatím bezúspěšně. 
Nedá se ovšem říci, že nelze dělat vůbec nic. Rybník je dle zákona  
o Ochraně přírody č. 114/1992 Sb., významným krajinným prvkem. 
Podle tohoto zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před  
poškozováním a ničením. Na základě podnětů občanů, které upozor-
ňovaly na návoz sutě v okolí rybníka, se náš úřad obrátil na Magistrát 
města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, který je příslušným 

kompetentním orgánem. Pověření pracovníci magistrátu provedli kon-
trolu předmětné lokality za přítomnosti zástupců městského obvodu.  
Ti při této příležitosti upozornili i na alarmující stav celého okolí rybní-
ka. Celá věc je nyní v šetření.
Obdobně neradostná situace panuje okolo zámku. Tato budova již léta 
chátrá a nic nenasvědčuje zásadní změně. Privátní projekt, který počí-
tal s demolicí původní stavby a následném vybudování společensko-
sportovního centra, ztroskotal. Tehdejší zachránci zámku, kteří v době  
vydání demoličního rozhodnutí plameně bouřili na webových strán-
kách a v restauracích, chrlili množství alternativních plánů, jenže svoji  
energii vypálili zorganizováním emotivního projevu poslanců v pod-
zámčí a zhasli. Racionálně uvažující polanečtí zastupitelé nikdy 
nenalezli řešení, ve kterém by se účelně angažoval městský obvod  
a tento názor na problematiku zámku přetrvává dodnes. Zdá se proto,  
že nezbývá než čekat, zda se dříve objeví nový projekt, který povede  
k revitalizaci této lokality anebo okolnosti donutí stávající majitele,  
aby se pod jejich tlakem začali budoucností zámku zabývat mnohem 
více než dnes.                                                                                   rada

Foto: Ondřej Kozub
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří

Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme natolik často, že se nám stal pohled na ni již něčím všedním. Je ale 
skutečně tak obyčejná? Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd je krajinou bez osídle-
ní, postupně mohutnící potůček není proto nutné nijak svazovat a Odra si proto na většině svého toku zachovala 
přirozenou podobu. Velká část Libavska je zahrnuta do evropsky významné lokality Libavá.
Z Libavé již Odra vytéká jako říčka a dostává se jí opět mezinárodní ochrany – evropsky významná lokalita 
Horní Odra je oficiální název úseku Odry od Něčínského potoka po Jakubčovice n. O. V Moravské bráně pak 
Odra protéká chráněnou krajinnou oblastí Poodří a je její živou páteří v délce 50 km.A konečně u Bohumína, 
významně posílená o Opavu a Ostravici, tvoří přírodní památku Hraniční meandry Odry. Vyjádřeno v číslech – 
ze 132 km délky toku na území České republiky požívá nějakou formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než 
dvě třetiny. To vše svědčí o přírodních hodnotách řeky a nahlíženo tímto úhlem pohledu se z obyčejné Odry za 
humny stává řeka vskutku neobyčejná…

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

(Ne)obyčejná Odra

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro všeobecné zdravotní sestry v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle do-
hody. Podrobnější informace: Jaroslav Doležel, vedoucí hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.ostrava@charita.cz; nebo webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/
Benefice Charity Ostrava pro Mobilní hospic sv. Kryštofa
Benefiční koncert  Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... - na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa proběhne 21. 9. 2016 od 19 h v Mul-
tifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Josef Špaček & Camerata Janáček. Koncert 
bude vysílat v záznamu TV NOE. Kromě benefičního účelu koncert připomene, že Charita Ostrava poskytuje služby pro lidi v nouzi především 
na Ostravsku již 25 let od vzniku organizace v roce 1991.  Na koncert je zvána široká veřejnost, informace o předprodeji vstupenek budou zve-
řejněny na webu www.ostava.charita.cz. 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a firemních partnerů koncertu.
Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit důstojné prožívání ži-
vota, aby mohl nemocný člověk i v jeho závěru zůstat doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen. Službu Mobilního 
hospice sv. Kryštofa s působností v Ostravě a okolním regionu s dojezdem do 35 km provozuje Charita Ostrava od roku 2003 a je registrovaná dle 
zákona č. 160/1992 Sb. Moravskoslezským krajem pro oblast domácí zdravotní péče. Péče je pro klienty bezplatná, náklady provozu dlouhodobě 
ztrátové služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů.

Charita Ostrava 

Dokonale vykroužený meandr u Bartošovic

Jarní motiv od ProskovicOdra u Stříbrné skály
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Den sousedů poprvé na sokolské louce 
Do Mezinárodního svátku sousedů se letos v květnu poprvé zapojila 
také Polanka nad Odrou.  Svátek má tradici už od roku 1999, dnes 
se slaví ve více než pětistovkách evropských měst a počet zapoje-
ných obcí už si nikdo netroufá ani spočítat. V České republice se slaví  
od roku 2006. 
Každoročně je svátku věnován poslední týden v květnu. Je to spole-
čenská akce, při níž se lidé potkávají se svými sousedy a je určena 
všem, kteří chtějí lépe poznat své okolí. Tuto sousedskou párty je  
možné uspořádat v parku, v zahradě. Pak stačí vymyslet program  
a může se začít. 
S touto myšlenkou se potkali pravidelní pořadatelé kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí v Polance nad Odrou a vznikl realizační 
tým Dne sousedů na sokolské louce. Představitelé TJ Sokol Polan-
ka přizvali ke spolupráci Klub rodičů, ZŠ a HC Polanka. A všichni  
společně vymysleli program, který by měl uspokojit všechny věkové 
kategorie. 

Sokolská louka ožila už od odpoledních hodin. Pro vyznavače aktiv-
ního pohybu byla na asfaltovém hřišti připravena přehazovaná, na te-
nisovém kurtu soft tenis. Hrál se petangue, stolní tenis a jiné zahradní 
hry. Nezapomnělo se ani na pravidelné smažení vaječiny, akci, která  
k naší obci koncem května neodmyslitelně patří, proto byly připraveny 
dva kotle pro přinesená vajíčka. Žádná společenská událost se neobejde  
bez hudby a sousedů muzikantů. Na akci hrála část polanské dechovky 
a rocková formace Zpocený voko. Večer vyvrcholil promítáním rodin-
ného filmu pod širým nebem. Českou komedii si vybrali sousedé přímo 
na akci losováním ze čtyř nabídnutých filmů.    
Po skončení akce se všichni pořadatelé shodli, že svátek sousedů je 
událost, které se chtějí věnovat i v příštích letech. 

Za pořadatele
Jiří Šlachta

TJ Sokol Polanka

Je čas prázdnin a i pro tyto letní měsíce má knihovna pro děti připrave-
ný program. V knihovně probíhá ŠIPKOVÝ TURNAJ a prázdninová 
soutěž. Pro nejmenší děti je zde klub Broučci, který je v těchto termí-
nech: 14. 7., 21. 7., 11. 8. a 18. 8. od 10.00 -11.00 hodin.
Běžná provozní doba platí i v období letních prázdnin.
Přeji všem krásné a pohodové léto s knihou.
Provozní doba  Pondělí  13.00 – 18.00
 Úterý 08.00 – 12.00  12.30 – 15.00
 Čtvrtek   13.00 – 18.00
Telefon: 599 522 454
web: www.kmo.cz
e-mail: polanka@kmo.cz

Bc. Karla Zábojová

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

Dne 18.06. 2016 proběhla dvě „Vítání občánků “. Slavnostního obřadu 
přivítání mezi občany Polanky nad Odrou, které proběhlo pod vedením 
pana místostarosty Jiřího Adamce, se zúčastnilo celkem dvanáct mi-
minek, a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Zpestřením bylo 
vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky a vy-
stoupení žáků ze základní umělecké školy. Děkujeme všem, kteří se na 
těchto slavnostních obřadech podílejí, a rodičům ještě jednou blahopře-
jeme a všem dětem přejeme do jejich života pevné zdraví, štěstí a lásku  
v kruhu svých nejbližších.

„Vítání občánků “
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POLANKA CUP 2016
Letošní 22. ročník Polanka Cupu, který se konal o prodlouženém  
víkendu 9. – 11. 6., byl doprovázen jak dobrou náladou, tak příjemným 
počasím. Hráči mohli stejně jako předešlé dva ročníky zakusit chuť 
házené na třech travnatých hřištích nebo jako minulý rok na měk-
kém, přesto rychlém tartanovém povrchu pokrývajícím jedno ze dvou 
hřišť v areálu Dělnického domu. Samozřejmě nechyběl ani nelítostný, 
přesto zajímavý zážitek z asfaltového hřiště, připomínající staré časy 
házené. Po odmlce v minulém ročníku se vrátily dorostenecké zápasy 
opět do haly, kde si tak mohli fanoušci užívat bouřlivé atmosféry ne-
jen při nedělních finálových utkáních. Ubytování účastníků bylo za-
jištěno po celé obci, zejména pak v základní škole, kde bylo zajištěno 
i stravování. Dle ohlasů účastníků turnaje tradičně obrovská pochvala 
za tyto služby!!!
V pátek se uskutečnil raut v areálu fotbalového hřiště, který zahájil 
starosta obce Pavel Bochnia, zatímco naši nejmladší účastníci si moh-
li nově vychutnat program v kině. V sobotu probíhal již tradičně Dět-
ský den a v podvečerních hodinách byla k vidění vystoupení mažore-
tek, dechového souboru p. uč. Czerného a dancehallových tanečnic, 
po kterých zahájila večerní program hudební skupina February. Aby-
chom si na chvíli vydechli od již tak nabitého programu sobotního ve-
čera, konala se tombola o mnohé ceny, mezi které patřily i hodnotné 
dary sportovního partnera turnaje SALMINGU. Po tombole, opět plní 
sil, jsme se vrhli na zlatý hřeb večera a to hudební vystoupení Aleca 
Munroa a Davida Zajončka, které bylo zakončeno barvami a příjem-
ným hlučením ohňostroje. V neděli se odehrály finálové zápasy a také 
proběhlo slavnostní ukončení turnaje v režii dříve zmíněného pana 
starosty Pavla Bochnii, kterému přijeli pomoct s předáváním medailí 
naši reprezentanti - Tomáš Mrkva, Petr Štochl a Ondřej Zdráhala.
Letošního turnaje se zúčastnilo 52 družstev z České republiky a Slo-
venska, čímž jsme dosáhli více než 750 účastníků. Díky tomu se dá 
mluvit o rekordním počtu zúčastněných a tedy největším ročníku 
Polanka Cupu, který se zatím konal. Z tohoto důvodu byli letos  

účastníci turnaje ubytováni v obou školních budovách, v budově  
dělnického domu i v prostorách hasičárny. Celý Polanka Cup byl  
chystán pilným týmem měsíce dopředu a následně probíhal pod do-
hledem více než 50 pořadatelů. V průběhu tří dnů bylo odehráno 183 
zápasů, nepočítaje utkání v kategorii minižáků 4+1, které řídilo 19 roz-
hodčích. Stále však věříme, že nejde ani tak o kvantitu jako o kvalitu a 
proto se těšíme na účast družstev na 23. ročníku, který se budeme sna-
žit udělat stejně, ne-li více úspěšným než byl tento. Poděkování patří 
všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a občanům děkujeme 
za trpělivost, bez které by akce tohoto významu nemohla být usku-
tečněna. Zvláštní poděkování zaslouží všichni partneři turnaje zejmé-
na pak statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou  
a Moravskoslezský kraj.
Podrobné výsledky, informace, video a fotogalerie jsou umístěny na 
webových stránkách www.polankacup.cz.
Děkujeme za projevenou přízeň a příští rok na shledanou.

Za SK Házená Polanka z.s.
Lukáš Lenart

V sobotu 18. 6. 2016 byla Polanka svědkem další novinky – a to svat-
by pod širým nebem na sokolské louce. Oddávající místostarosta Jiří 
Adamec uznal místo za hodné pro konání obřadu a úředně stvrdil man-
želský svazek snoubenců. Počasí bylo slunečné, příznivé pro venkovní 
posezení, svatebčané měli k dispozici jak zázemí sokolovny, tak ven-
kovní prostory a pártystany.  Jsme velice potěšeni, že pro tak důležitou 
událost, jakou je svatební den, byl vyvolen areál TJ Sokol. Novoman-
želům přejeme hodně lásky a pochopení na společné cestě a doufáme, 
že na svůj svatební den prožitý „pod křídly bílého sokola“, budou rádi 
vzpomínat. 
V průběhu letošních prázdnin proběhnou v areálu TJ Sokol staveb-
ní práce a úpravy, které přispějí ke zvýšení komfortu návštěvníků.  
Už dnes je sokolovna k dispozici vlastním členům i nečlenům TJ 
pro konání rodinných oslav, sportovních soustředění či příměstských  
táborů dětí. 

Za TJ Sokol Jana Honová

Nová událost
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I letos uspořádala Školská, kulturní a sportovní komise Den dětí. Akce 
se konala v průběhu mezinárodního turnaje v házené Polanka Cup 
2016 v prostorech areálu Dělnického domu. Ve spolupráci s oddílem 
polanských skautů byly pro děti připraveny soutěžní disciplíny, za je-
jichž absolvování byli soutěžící odměněni sladkostmi. Během odpo-
ledne vystoupily se svým programem i děti z mateřské a základní školy  
v Polance nad Odrou. Na asfaltové ploše hřiště Dělnického domu se 
představily mažoretky a tanečním představením zpestřily odpoledne 
slečny z taneční skupiny Happy Dance. Závěr dětského dne patřil Klau-
novi Vaškovi a jeho žonglérským dovednostem.
Vesnické sportovní hry
Vážení sportovní přátelé, přinášíme Vám další informace k dlouhodobě 
probíhající akci: Vesnické sportovní hry. Od posledního čísla Polanské-
ho zpravodaje se konaly další dvě soutěže, a to v odbíjené a nohejbalu. 
Oba turnaje vyhrály družstva z Polanky nad Odrou a do tabulky jsme 
si připsali krásných dvacet bodů. Všem patří poděkování za vzornou 
reprezentaci naší obce. Během prázdnin je herní přestávka a soutěž 
bude pokračovat začátkem září lukostřelbou. Pokud se najde někdo  
s trvalým bydlištěm v Polance nad Odrou, kdo by chtěl naší obec repre-
zentovat v této disciplíně, budeme rádi. Zájemci hlaste se na telefonním 
čísle 737621949. Všechny výsledky najdete na webových stránkách  
www.vshry.cz.
Den obce
Letos se už dá nazvat tradicí pořádání Dne obce -  jedná se už o třetí 
ročník. Všechny proto srdečně zveme v sobotu 17. září 2016 od 14 
hodin do areálu Dělnického domu v Polance nad Odrou. Program 
je teprve v přípravné fázi, ale už teď vás můžeme nalákat na kapely  
AC/DC revival, D.N.A. Brno a mladou nadějnou zpěvačku Ellu. Pro 
děti budou připraveny atrakce a pro dospělé občerstvení. Více infor-
mací o Dni obce naleznete začátkem září na plakátech ve vývěskách 
obecního úřadu a webových stránkách www.Polanka .cz.

Za ŠKSK Polanka Martin Sýkora

ZAJÍMAVÉ AKCE
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KOSMETIKA ALENA  Program kina na srpen a zář í  2016
13.7. – 22.08. kinoprázdniny

Úterý 23.08.
Muzikál aneb Cesty ke štěstí  
nevhodný mládeži do 12.let
Třída pražské konzervatoře má na letním sou-
středění za úkol nazkoušet Starce na chmelu  
v původní muzikálové podobě. Na výsledku závisí 
jejich budoucí kariérní život. Studenti jsou ze za-
čátku znechucení, že se budou věnovat klasické-
mu českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí 
kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou 
choreografií. 
Začátek v 19 hodin    
(délka 88 min., vstupné 40,- pro seniory a 80,- Kč)

Úterý 30.08.
Teorie tygra    
mládeži přístupno
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Po-
slední kapkou je smrt tchána, kterému taky do-
šly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž 
vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec  
i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala 
žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona 
sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré 
a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala 
podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná 
být jasné, že je na té samé cestě..
Začátek v 17 a 19 hodin   
(délka 101 min., vstupné 40,- pro seniory a 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 06.09.
Dvojníci    
mládeži přístupno 
Honza Rambousek je svým způsobem sympa-
tický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako 
odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. 
Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho 
ženy milují... Právě mu teče do bot, protože ho 
má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dlu-
hům. Pokud Honza neukradne z galerie obraz  
Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání ho 
náhoda – do cesty se mu připlete jeho dvojník, 
středoškolský profesor Richard Prospal, pedant 
a slušňák k pohledání, a těm dvěma se zázračně 
změní život.
Začátek v 17 a 19 hodin   
(délka 103 min., vstupné 40,- pro seniory a 80,- Kč) 
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 13.09.
Kung Fu Panda 3   
mládeži přístupno 
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na 
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný 
než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky 
urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadá-
ní objeví Poův ztracený biologický otec, společně 
pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se 
setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé 
rodiny
Začátek v 18 hodin, 
(délka 94 min.,vstupné 70,- Kč)

Neděle 18.09
Nedělníček - pro nejmenší diváky 
mládeži přístupno 
Začátek v 10 hod.    
(64 min.,vstupné 40,- a 20,- Kč)  

Úterý 20.09.   
Polednice    
nevhodný mládeži do 12.let
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací 
do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila 
o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji 
tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, 
která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního 
dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené trau-
matům z osamělosti a postupně vysilované boji 
s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně 
začínají spřádat sítě prokletí..
Začátek v 19 hodin                         
(délka 90 min., vstupné 40,- pro seniory a 80,- Kč) 

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu Městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz

Z Polanky nad Odrou do Polánky
Hasičský sbor Polánka u Malešova, okres Kutná Hora, připravil na so-
botu 18. června již 5. setkání dobrovolných hasičů z Polanek, nacháze-
jících se v České republice.
Jelikož nebyla naplněna kapacita autobusu, sedm členů sboru z Polan-
ky nad Odrou a jejich příznivci odjeli v brzkých ranních hodinách do-
dávkou a devět jelo vlakem. Po příjezdu do Malešova v dopoledních 
hodinách jsme byli přivítáni organizátorkou za SDH Polánka u Malešo-
va paní Janou Prosovou a přidali se ke skupině hasičů z Polanky u Mo-
ravského Krumlova, Valašské Polanky a samozřejmě domácí Polánky 
u Malešova. V Malešově započalo letošní setkání kulturními zážitky, a 
to návštěvou kostela sv. Václava, kde zástupci z Valašské Polanky po 
bohoslužbě všem přítomným zazpívali Valašskou hymnu. Po prohlídce 
kostela jsme se zašli podívat na místní gotickou tvrz. Odtud jsme se 
přesunuli do restaurace První přátelská, kde na nás čekal oběd, ke kte-
rému jsme si mohli dopřát pivo z Malešovského pivovaru.

S plnými bříšky jsme opustili Malešov a přejeli do areálu hasičské 
zbrojnice v Polánce, kde program pokračoval. Na odpočinek v něm 
místo nebylo, protože velmi brzy byly zahájeny soutěže v hasičském 
sportu, v nichž zápolilo dvanáct týmů v kategorii mužů a žen. Ihned 
po jejich ukončení bylo provedeno vyhodnocení. Naši muži obsadili  
v soutěži „5. srazu Polanek“ druhé místo, v soutěži „O pohár starosty“ 
skončili na místě třetím. Následně si všechny delegace navzájem vymě-
nily upomínkové předměty.
Další hodiny patřily zábavě. Té se zúčastnili i místní občané, kteří se 
přišli na akci podívat. Zábavu zpříjemnilo vystoupení hasiček z Valaš-
ské Polanky. Předvedený kankán sklidil obrovský aplaus. Odpoledne 
bylo zakončeno losováním bohaté tomboly, ve které bylo čtyřicet cen.
 Program pokračoval večerní taneční zábavou s živou hudbou, která 
nám hrála a zpívala do pozdních večerních hodin.
Nocleh byl sice zajištěn na internátu Střední školy v Kutné Hoře,  
ale někteří raději využili možnosti a stanovali u hasičské zbrojnice  
v Polánce.
V neděli ráno jsme se opět všichni sešli u nachystané snídaně a po-
kračovali v nedokončených diskuzích. Jedním z témat byla otázka, jak 
pokračovat v dalších setkáních Polanek a udržet tradici, která započala 
v Polánce u Malešova roku 2011. Už letos se setkání uskutečnilo v 
menším počtu než ty předchozí. Nejen z Polanky nad Odrou ubylo pří-
znivců, ale i ostatní Polanky autobus nezaplnily.
Po společném fotografování jsme se rozloučili a zamířili zpět domů. 
Cestou jsme ještě udělali zastávku v Lošticích, známých výrobou  
„voňavého” sýra a zakončili výlet nákupem ve zdejší prodejně.

Roman Hamšík
SDH Polanka n.O.  
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Koupím ornou půdu v O-Polance, 
Klimkovicích, Jistebníku a blízkém 

okolí za cenu od 15,- Kč/m2. 
Převod a nutné formality zajistím. 

Nejsem realitní kancelář, 
hodlám v Polance bydlet. 

Kontaktujte mě na telefonu: 
734 358 604 nebo 

e-mailem: jiri.malysiak@post.cz.

Firma hledá na občasnou brigádu 
aktivní a především zručné důchodce 

na drobnou servisní činnost. 
Vyučení v oboru elektro, 

zámečník výhodou. 

Bližší informace: tel. 602 720 845 
nebo e-mail: info@vlceksvt.cz.
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Vavroš Stanislav
Tel. 776 053 118
e-mail: stvavros@centrum.cz

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


