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Uběhl jeden rok od zahájení rekonstrukce budovy „Staré 
školy“, této historické a dominantní stavby, a 15.9.2018,  
v rámci Dne otevřených dveří, si řada návštěvníků již mohla 
prohlédnout krásně zrenovované prostory.  
Budova je díky výtahu plně bezbariérová, má novou střechu, 
fasádu, okna, veškeré rozvody a přirozeně se snoubí s přileh-
lým parkem V.Nelhýbla. Jako dříve bude sloužit potřebám 
ZUŠ, nově zde najdete Úřad městského obvodu, knihovnu, 
městskou policii. Nová je také krásná koncertní a obřadní síň. 
Nezapomnělo se ani na zázemí pro místní údržbu, a nadále 
se počítá s možností umístění pobočky České pošty. Vznikla 
zde také nová parkovací místa, která mohou využít i návštěv-
níci školky, obchodu či kina. Rekonstrukce v maximální míře 
respektovala historické prvky, což dokládá nejen nápis na  
fasádě nebo pamětní deska ve vstupním vestibulu, ale i celá 
řada dalších detailů.

Rekonstrukce budovy ,,Staré školy“ dokončena
Přes pokračující drobné dodělávky zahájila již od 17.9. svou 
činnost ZUŠ a knihovna. 15.10.2018 by měly být veškeré 
práce ukončeny a do budovy se nastěhuje i Úřad městského 
obvodu.
Celkové náklady rekonstrukce se blíží 60 mil. Kč, a protože 
na veřejné budovy nebylo možné získat dotaci ani ze státních 
ani z evropských fondů, patří velké poděkování vedení statu-
tárního města Ostravy za výrazné spolufinancování této stav-
by. Projekt vypracovala projekční kancelář Chválek ateliér 
a stavbu zrealizovala firma Morys s.r.o. Chtěl bych zároveň 
také poděkovat všem, kteří se na této významné akci podí-
leli a pomáhali ji dotáhnout do dnešní podoby. Ať už to byli  
zastupitelé, ředitelé školských zařízení, řemeslníci, úřední-
ci…Jsem rád, že jsme dokázali vdechnout nový život krásné 
stavbě a věřím, že to ocení současná i budoucí generace.

Starosta



POLANSKÝ ZPRAVODAJ - 2

Rada městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Rozhodla na straně vlastníka pozemků parc. č. 3185/4, 3185/6, 1028 
v k.ú. Polanka nad Odrou o uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
pro umístění části kabelové přípojky NN.
• Souhlasila s připojením sousední nemovitosti na pozemku parc.  
č. 2108 k MK ul. Bedřicha Smetany na pozemku parc. č. 2094 v k.ú. 
Polanka nad Odrou.
• Souhlasila s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk  
v obecních pozemcích parc. č. 2183 a 2150/1 v k.ú. Polanka nad Odrou.
• Rozhodla o pronájmu reklamní plochy ve venkovní vitríně na pozem-
ku parc. č. 749 v k.ú. Polanka nad Odrou.
• Rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k části pozemku 
parc. č. 787/1 pro umístění kanalizační a vodovodní přípojky.
• Souhlasila se záměry stavby domovních čistíren.
• Rozhodla o uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého  
rozsahu s názvem „Grafické zpracování a tisk Polanského zpravodaje“ 
se společností Šmíragroup a.s..
• Nesouhlasila s umístěním části zpevněného sjezdu v obecním pozem-
ku parc. č. 2608/1 v k.ú. Polanka nad Odrou.

• Rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k částí pozemků 
parc. č. 2859/21, 2869/3, 2886/1 a 2886/12 v k.ú. Polanka nad Odrou 
v rámci umístění a provozování nového sloupu a nadzemního vedení 
NNk.
• Rozhodla o pronájmu místností v 1NP budovy číslo popisné 330,  
ul. 1. května v Polance nad Odrou.
• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Výměna podlahové krytiny ZŠ“ se společností 
Style FloorProducts s.r.o..
• Souhlasila s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby-
“Kanalizace v Polance nad Odrou SO 01-03, SO 03 Odkanalizování 
území podél ul. K Pile, SO 03.1 Kanalizační řád“.
• Doporučila ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření 
č. 10, 11 a 12/2018 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou.
Dále rada městského obvodu Polanka nad Odrou projednávala došlá 
podání o souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací, umístění 
sítí v obecních pozemcích aj.
Zastupitelstvo v daném časovém rozmezí nezasedalo.

 -Z.K-

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 10.07.2018 do 10.09.2018

Ve dnech 16. října 2018 až pátek 19. října 2018 bude Úřad měst-
ského obvodu Polanka nad Odrou uzavřen z důvodu stěhování do 
budovy „Staré školy“ s číslem popisným 330 na ul. 1. května.
Současně se změnou sídla Úřadu městského obvodu Polanka nad Od-
rou dává úřad na vědomí občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese 
ohlašovny, t j. Ostrava, Polanka nad odrou, 1. května 1/2a, 725 25 Po-
lanka nad Odrou, že v souvislosti se změnou sídla Úřadu městského 
obvodu Polanka nad Odrou s účinností od 1.11.2018 se mění výše uve-
dená adresa ohlašovny Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyrozumíváme tímto občany, kteří mají hlášen trvalý pobyt na pů-
vodní adrese sídla ohlašovny, aby si provedli výměnu občanských 

STĚHOVÁNÍ ÚŘADU – UPOZORNĚNÍ

Výročí elektrizace dráhy údolím Porubky 6. 10. 2018
Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi do Zátiší
Výluka na linkách č. 2, 7 a 15 - 13. 10. 2018
Příčina: Výměna kolejí na smyčce Výškovice
Výluka na linkách č. 5, 7, 8, 9 a 17 - 20. – 21. 10. 2018
Příčina: Výměna kolejí na smyčce Vřesinská
Výluka na linkách č. 2 a 7 - 27. a 28. 10. 2018
Příčina: Práce při rekonstrukci mostů na ul. Výškovické
Výluka na linkách č. 31, 45, 57, 62 a 74 -  do konce listopadu 2018
Příčina: Rekonstrukce mostu na ul. Rudné.
Výluka na linkách č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113 - do ukončení 
prací (duben 2019)
Příčina: II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly.

INFORMACE DPO

průkazů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Tato výměna je bezplatná. 
Poučení
Dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozší-
řenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne  
o skončení jeho platnosti, jestliže občanský průkaz obsahuje neopráv-
něně provedené změny, nesprávné údaje. Souhlasí-li občan se skonče-
ním platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu;  
v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhod-
nutí nemá odkladný účinek.                                                            -Z.K-

Slavnostní obřad  vítání občánků se bude konat dne 20.10.2018, poprvé  
v nově zrekonstruované budově „Staré školy“. Prosíme, rodiče dětí, 
kteří mají zájem o účast na vítání občánků, aby tuto skutečnost ozná-
mili na matrice úřadu v Polance nad Odrou - pmamulova@polanka.
ostrava.cz, tel. 599 425 102 nebo osobně v úředních hodinách pondělí 
a středa 07:30-11:15 a 12:15-17:00 hodin.
                                                                                                                          P.M.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zahájení školního roku 2018/2019 znamenalo pro naši školu velkou 
změnu. Návrat do našeho sídla jsme dlouho očekávali a v polovině 
září jsme se dočkali. Jak jsem již v minulém čísle zpravodaje avizoval, 
prostory zrekonstruované budovy „Staré školy“ jsou velmi vydařené.  
V poměrně krátkém čase jednoho školního roku se podařila oprava bu-
dovy i s přilehlým okolím a trpělivost, s jakou naši zaměstnanci praco-
vali v provizorních podmínkách základní školy, přinesla příslovečné růže. 
Třídy ZUŠ naleznete v nejvyšším podlaží budovy, školní akce budeme 
prezentovat v přízemí v obřadním a koncertním sále. Náš první mi-
nikoncert proběhl při slavnostním otevření budovy 15. září a v tento 
den jste také měli možnost nahlédnout do všech prostor školy. A také 
budoucí radnice a knihovny, které s námi budou „Starou školu“ sdílet.
A co vás čeká v následujícím školním roce? Opět řada koncertů a vý-
stav, v listopadu koncert pro žáky PHV, v prosinci adventní koncert žáků  
a učitelů. V dalších měsících nás čekají soutěže základních uměleckých 
škol v oborech hra na akordeon, v komorní hře dechových nástrojů  
a v komorní hře smyčcových nástrojů. A samozřejmě řada žákovských 
večerů (jak nazýváme koncerty jednotlivých tříd našich pedagogů). 
A symbolicky se změnou prostor pro naši výuku připadlo na tento 
školní rok také výročí založení naší školy. V tomto roce slavíme 60 let  
od založení ZUŠ. Toto jubileum oslavíme podzimním koncertem učite-
lů, který pro nás bude současně znamenat definitivní zahájení činnosti 
ZUŠ ve staronových prostorách. 

Mgr. art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ

ZUŠ H. Salichové v novém 
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VOLBY 
Vážení občané,
Jelikož se blíží další volby do obecních zastupitelstev a do 1/3 senátu 
Parlamentu ČR přinášíme pár nejdůležitějších informací.
Kdy se bude volit?
Prezident republiky ČR vyhlásil ve Sbírce zákonů č. 85/2018 ze dne  
23. května 2018 volby do zastupitelstev obcí, městských obvodů  
a městských částí ve statutárních městech a stanovil dny jejích konání  
a to na 5. října (pátek) a 6. října (sobota) 2018. 
Rovněž byly vyhlášeny volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR.  V měst-
ském obvodě Polanka nad Odrou se bude volit tedy 5. října až 6. října 
i 1. kolo senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo voleb do senátu 
proběhne 12. října až 13. října 2018.
V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin,  
v sobotu od 8:00 hod do 14:00 hod.
Koho budeme volit?
Volit se budou členové obecních zastupitelstev. Ostrava jako statutární 
město má i své obvody, volit se tedy bude do městského a obvodního 
zastupitelstva. Zastupitelstvo města má 55 členů, městského obvodu 
Polanka nad Odrou 15 členů. Volit se bude rovněž do 1/3 senátu Par-
lamentu ČR.
Kde se bude volit?
V Polance nad Odrou budou otevřeny 4 volební místnosti a to: volební 
místnost v budově č.p. 333, ul. Janovská (budova kina RETROSTAR); 
Dělnický dům č.p. 701, ul. Moláková; budova Úřadu městského ob-
vodu Polanka nad Odrou, č.p. 1, ul. 1. května; budova Společenského 
domu na Janové, č.p. 1200, ul. Ostravská.
Kdo může volit?
Volit může každý, kdo dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let, 
je občanem České republiky, popřípadě občanem jiného státu, jemuž 

Den obce v Polance nad Odrou se vydařil. Přálo počasí, program v areá-
lu Dělnického domu přilákal mnoho návštěvníků a výjimečnou událostí 
byla možnost navštívit krásně opravenou budovu staré školy. Již za pár 
dní v ní bude sídlit radnice, obřadní síň, knihovna i základní umělec-
ká škola, přibudou zde také nová parkovací místa. Během zajímavého  
odpoledne jsem proto využil setkání se starostou Polanky, panem Pav-
lem Bochniou, a položil mu několik otázek.

Pane starosto, jak Vy osobně hodnotíte výsledek rekonstrukce?
Pominu-li pár nedotažených drobností, které provázejí dokončení každé 
větší stavby, jsem spokojen. Podařil se zrealizovat jeden z velkých úko-
lů, který jsme si před lety v rámci dlouhodobé koncepce péče o obecní 
budovy dali. V té době nebylo využití staré školy dostatečné, postupně 
chátrala. Vše zvýraznila havárie způsobená únikem vody v roce 2012. 
Jsem rád, že jsme tehdy dokázali v rámci celého zastupitelstva najít sho-
du nad dalším postupem – budovu zachovat v majetku obce, najít pro ni 
dlouhodobé využití bez rizika častých změn a zajistit rekonstrukci v po-
třebném rozsahu a kvalitě tak, aby sloužila potřebám našich občanů po 
mnoho dalších let. Dnes můžu konstatovat, že se tento záměr podařilo 
naplnit a současně bych rád poděkoval všem, kteří se na tomto výsled-
ku jakkoli podíleli. Akce podobného rozsahu a významu se neodehrává  
každý rok a bez příslušné podpory by ji nebylo možné zvládnout.
Co se skrývá pod zmíněnou koncepcí péče o budovy?
Nemyslím si, že něco skrývá, hlavní směr je dostatečně známý. Spor-
tovní a kulturní areály již máme kvalitní, totéž si myslím o školských 
zařízeních, což ale samozřejmě nebrání jejich průběžnému zvelebování. 
Máme ještě připravenu přestavbu staré radnice na bytový dům a chce-
me definitivně dokončit rekonstrukci zdravotního střediska i s přilehlý-
mi plochami. To je podle mě pro nejbližší období maximum, které lze 
zvládnout.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a je  
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městském obvodu (obci). 
Cizinci mohou volit pouze tehdy, jsou-li u místně příslušného obecního 
úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Kdy dostanete volební lístky?
Hlasovací lístky dostanou voliči do svých schránek nejpozději 2. října. 
Hlasovací lístky si volič může vyžádat i ve volební místnosti.
Kdy požádat o přenosnou volební schránku?
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad 
městského obvodu a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Co sebou k volbám?
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komi-
si svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Kde získáte více informací?
www.mvcr.cz/volby.aspx
informace k volbám – 599 425 102, 599 425 101
přenosná volební schránka: 599 425 102, 599 425 101
přenosná volební schránka v den voleb:
volební okrsek 14001 – 601 573 593
volební okrsek 14002 – 601 573 594
volební okrsek 14003 – 601 573 595
volební okrsek 14004 – 601 573 596

I díky zdejší vysoké občanské vybave-
nosti je zájem o bydlení v Polance stále 
velký a nabídka stavebních pozemků 
asi poptávku neuspokojuje. Jak vidíte 
možnost získat bydlení v Polance Vy?
To je poměrně těžká otázka. Nejsnáze 
se dá koupit a rekonstruovat starší dům, 
těch se v současnosti prodává hodně. 
Obec pozemky vhodné pro výstav-
bu nemá. Aktuálně se proto staví jen 
na soukromých pozemcích, pokud to 
umožňuje územní plán a platné předpisy.  
A je pravda, že po špatných zkušenos-
tech s živelnou výstavbou v minulosti je 
důraz na dodržování těchto předpisů vět-
ší. Základní otázkou také zůstává, zda 
si občané Polanky další stavební rozvoj vůbec většinově přejí. Zájem 
potenciálních stavebníků je logicky jiný než pohled starousedlíka, kte-
rý preferuje současný poměr zástavby a okolní přírody. Přesto v rámci 
platného územního plánu existují lokality, v nichž výstavbu usnadníme 
např. rozšířením přístupových komunikací.       
Poslední otázka, co Vy a volby?
Spolu s naším uskupením se znovu ucházíme o důvěru občanů. Vyhýbá-
me se silným slibům a úderným heslům a raději spoléháme na prezen-
taci výsledků práce, kterou jsme v minulosti odvedli a rádi bychom v ní 
stejným způsobem pokračovali. Zda jsme si vedli dobře nebo špatně po-
soudí voliči, jen věřím, že ti spokojení nezůstanou doma a přijdou volit.

Díky za rozhovor
ptal se D.P.  
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Oprava kanalizace v areálu základní školy
Byla vyměněna veškerá zastaralá kanalizace v areálu základní školy, provedeny 
izolace základů budov, a následně nově vydlážděny zpevněné plochy.
Celkové náklady činily 4.9 mil. Kč.

Výměna výtahů v mateřské škole
V rámci realizace byly vyměněny dva původní a dosluhující výtahy v objektu 
mateřské školy.
Náklady 1.1 mil. Kč.

Výstavba polní kom. propojující areály družstva vlastníků I. etapa
Jedná se projekt Státního pozemkového úřadu, který v rámci pozemkových 
úprav vyčlenil parcely pro výstavbu komunikací k zajištění přístupu k zeměděl-
ským pozemkům a hospodaření na těchto pozemcích.

Výsadby areál Dělnický dům
V nově rekonstruovaném areálu byla doplněna vhodná zeleň.
Náklady 100 tis. Kč.

Stavební úpravy – administrativní prostory v mateřské škole
Předmětem realizace byla přestavba zrušeného bytu na administrativní zázemí 
pro mateřskou školu.
Náklady 400 tis. Kč.

Oprava místních komunikací lokalita Fojtovská
Jednalo se o opravu asfaltového povrchu ulic Heleny Malířové, Aloise Parmy, 
Marvanové, Jabloňové a část ulice Jana Zrzavého.
Náklady 2.1 mil. Kč.

Výsadba živých plotů místní hřbitov
Postupně jsou obnovovány přestárlé živé ploty na místním hřbitově.
Náklady – 160 tis. Kč.

Rozšíření nástupiště Dolní zastávka
Nástupiště zastávky bylo rozšířeno, včetně instalace informačních tabulí.
Náklady 150 tis. Kč.

INVESTIČNÍ  AKCE A REKONSTRUKCE
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU 2015
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Chodník, točna autobusů – Klimkovice
Výstavba chodníku podél silnice 1. května včetně přechodu pro chodce, byl za-
jištěn bezpečný pohyb chodců podél komunikace s intenzivním provozem.
Náklady 1.4 mil. Kč.

Oprava silno a slaboproudých rozvodů v základní škole
Kompletní rekonstrukce původní elektroinstalace byla vybudována nová počí-
tačová síť a školní rozhlas.
Náklady 4.2 mil. Kč.

Oprava místních komunikací ul. Fojtovská II. etapa
Oprava asfaltových povrchů ul. Bezručova a části ul. Molákova a ul. Anny  
Letenské
Náklady 5,4 mil. Kč.

Oprava střechy tělocvičny ZŠ
Kompletní výměna krytiny na objektu tělocvičny základní školy.
Náklady 330 tis. Kč.

Autobusová zastávka Skotnice
Výstavba autobusového zálivu a nástupiště včetně napojení na stávající chodní-
kyv místě nebezpečného úseku komunikace 1. května.
Náklady 1.3 mil. Kč.

Stavební úpravy obecní kaple
Kompletní rekonstrukce, sanace zdiva, nový krov, sakrální památka se pro opra-
vě stala ozdobou obce.
Náklady 1,2 mil. Kč.

Sportovní hala - výměna osvětlení
Stávající halogenová svítidla na hrací ploše nahrazena technologií LED, přispěla 
k výraznému poklesu provozních nákladům.
Náklady 1.5 mil. Kč.

Výstavba polní komunikace II. etapa
V roce 2016 realizována II. etapa stavby mostu přes potok Polančici a polní 
cesty k areálu Družstva vlastníků na ul. A. Letenské.
Investorem Státní pozemkový úřad.

INVESTIČNÍ  AKCE A REKONSTRUKCE
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU 2016
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Výstavba technické infrastruktury Janová
Předmětem realizace byla výstavba nového chodníku podél silnice ul. Ostrav-
ská, a výstavba nových komunikací včetně odvodnění těchto staveb. 
Náklady 26 mil. Kč.

Bezdrátový rozhlas, digitální protipovodňový plán
V rámci realizace bylo instalováno 130 vysílacích míst.  Současně byl pro celé 
území Polanky nad Odrou zpracován digitální povodňový plán. 
Náklady 3,9 mil. Kč

Oprava místních komunikací 2017
Opravy povrchů komunikací ul. U Rybníčku , ul. Zákoutí včetně nově vydláždě-
né komunikace kolem obecní kaple.
Náklady 3,7 mil. Kč.

Oprava chodníků podél zámeckého rybníku
Nově vydlážděny chodníky včetně příjezdových komunikací v okolí  Zámecké-
ho rybníku, doplněny byly také lavičky a odpadkové koše.
Náklady 2,1 mil. Kč.

Veřejné osvětlení Janová
Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení zejména na ul. K Lípě, ul. J. Krále  
a ul. Ostravská.
Náklady 4,3 mil. Kč.

Areál pro děti a aktivní odpočinek – osada Janová
Výstavba oploceného sportovního areálu s travnatou plochou pro míčové hry  
a dětským hřištěm.
Náklady  2,9 mil. Kč.

Restaurování kamenného kříže
Celková obnova kulturní památky, důstojně reprezentuje odkaz minulosti.
Náklady 350 tis. Kč. 

Oprava zpevněných ploch v okolí prodejny Hruška
Nově vydlážděny chodníky a zpevněné plochy, proběhla  instalace zastávkové-
ho přístřešku, doplněny byly také lavičky a úprava přiléhající zeleně.
Náklady 2,3 mil. Kč.

INVESTIČNÍ  AKCE A REKONSTRUKCE
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU 2017
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Oprava komunikací Mírová osada
Oprava asfaltových povrchů včetně obrub a nových uličních vpustí. V rámci 
akce byly vybudovány zvýšené plochy dvou křižovatek.
Náklady 10,4 mil. Kč.

Zvýšené křižovatky lokalita Hraničky
Výstavba zvýšených ploch křižovatek ul. Hraničky / ul. A. Letenské, ul. Hranič-
ky / ul. H. Malířové, ul. A. Letenské / ul. Bezručova.
Náklady 1,8 mil Kč.

Výsadba izolační zeleně podél dálnice
Byla vysázená zeleň v travnatém pásu podél dálnice v úseku mezi ul. Janovskou 
a ul. Příměstskou.
Náklady 1,8 mil. Kč.

Chodník na ul. 1. května 
V úseku od parkoviště lázeňského domu po křižovatku s ul. Za Humny. Stavba 
proběhne v měsících září až říjen, zajistí bezpečný pohyb chodců.
Náklady 400 tis. Kč.

Výstavba chodníku ul. Hraničky
Výstavba nového chodníků podél ul. Hraničky.
Náklady 1,7 mil. Kč.

Zpomalovací práh na ul. Malostranská
Výstavba dopravně bezpečnostního prvku na komunikaci v blízkosti mateřské 
školy.
Náklady 370 tis. Kč.

Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Projekt v současné době v realizaci, dokončení se předpokládá koncem roku 
2018, jedná se o celkovou rekonstrukci objektu vč. dispozičních změn.
Celkové předpokládané náklady cca 11,0 mil. Kč.

Obnova sochy světce J. Nepomuckého
Předmětem projektu je restaurování kulturní památky umístěné u komunikace 
1. května. V současné době probíhají restaurátorské práce v ateliéru sochaře.
Náklady 300 tis. Kč.

INVESTIČNÍ  AKCE A REKONSTRUKCE
MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU 2018
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Opravy místních komunikací v lokalitě Zámecká
Projekt se zabývá opravou povrchů a sjednocením šířky ulic Bed-
řicha Smetany, Staniční, Havlíčkova, Ondřeje Sekory, Řezáčova, 
Jana Nohy, Oldřicha Stibora a Jaroslava Seiferta. Dále pak rozší-
řením ulice Za Podjezdem a umístěním chodníků po pravé straně 
ve směru od podjezdu. Součástí stavby budou také zvýšené kři-
žovatky na ul. Za Podjezdem s ul. Staniční, ul. Ondřeje Sekory  
a ul. Jana Nohy.
Předpokládané náklady 22,5 mil. Kč.

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU

Rekonstrukce sportovního areálu
Projekt se zabývá modernizací fotbalového areálu u základní školy, 
jedná se především o obnovu travnatého hřiště včetně podkladních  
vrstev pro pěstování kvalitního trávníků, v místě stávajícího škvárové-
ho hřiště vznikne nová oplocená tréninková plocha s umělým trávní-
kem a osvětlením, stávající asfaltové plochy budou také nově opraveny.
Předpokládané náklady 17 mil. Kč.

Stavební úpravy obytného objektu čp. 545 v Polance nad 
Odrou
Projekt se především zabývá radikálním zlepšením tepelně izolačních 
vlastností objektu. Rekonstrukcí společných prostor a veškerých vnitř-
ních společných rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Zákla-
dové zdivo bude sanováno, opatřeno hydroizolací, sklepní prostory 
budou rovněž kompletně rekonstruovány.  Rovněž budou upraveny 
zpevněné plochy v okolí objektu, bude zde vybudováno 9 parkova-
cích stání. Projekt bude podpořen dotací z Integrovaného regionálního  
operačního programu, na zateplení bytového domu, do výzvy č. 37 – 
Energetické úspory v bytových domech II.
Předpokládané náklady 12,5 mil. Kč.

Stavební úpravy a jeho přestavba na bytový dům s pečova-
telskými byty v Ostravě Polance nad Odrou
Jedná se projekt na přestavbu stávajícího objektu radnice na dům  
s pečovatelskými byty. Vznikne zde 8 nových bytů o podlahové ploše  
do 50 m2, jedná se o tzv. pečovatelské byty určené  k sociálnímu bydle-
ní osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním 
stavem. V rámci přestavby bude celý objekt modernizován, doplněn  
o výtah a budou upraveny parkovací stání včetně přiléhající zeleně. 
Projekt je připravován pro podporu formou dotace z národního  progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) – Podpora bydlení 
pro rok 2019, podprogramu: Podporované byty (117D0640) – dotační-
ho titulu: Pečovatelský byt“.
Předpokládané náklady 26 mil. Kč.
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Vše začalo již ráno příchodem zástupců sportovních organizací a hasi-
čů, kteří připravili Sportovní dopoledne pro děti. Všechny děti si měly 
možnost vyzkoušet jednotlivé sporty a dostaly informace o tom co ob-
náší trénink, jak často a které dny jednotlivé oddíly trénují a kontakty 
na trenéry dětí. Každé dítě obdrželo lísteček s označením všech stano-
višť a po absolvování celého kola si vyzvedly malý dárek. Stanovišť 
bylo celkem 5 – stolní tenis, volejbal, házená, fotbal a v neposlední 
řadě hasičský sport. Akce se zúčastnilo cca 75 dětí, což je krásná účast.
Po poledni byl rozlosován turnaj v nohejbalu, letošní účast byla re-
kordní a rozlosováno bylo 7 týmů. Hrálo se na dvě hřiště a turnaj se 
protáhl až do podvečerních hodin. Vyhrálo družstvo pod vedením Jirky 
Steckera, všichni hráči předvedli skvělé sportovní výkony a přislíbili 
účast v dalším ročníku.
A nyní něco k hlavnímu programu. Ve čtrnáct hodin vystoupili na hlav-
ním podiu žáci pěveckého sboru naší školy, pod vedením paní učitelky 
Pivovarčíkové, hned po nich zatančili jejich spolužáci na asfaltovém 
hřišti. Mezitím se na podiu připravila zpěvačka Ella, po jejímž vystou-

pení zahrála folková kapela Honza Brož a Devítka. O rozproudění krve 
se postarala další kapela,Self Made ze Staré Bělé. Souběžně se na malé 
scéně odehrával program pro děti, divadélko Smíšek a ilustrátor Adolf 
Dudek. V přestávce při střídání kapel zatančily i břišní tanečnice ze 
souboru Břušoňky. Pak už přišla řada na hlavní hvězdu programu Leo-
nu Machálkovou. Roztančila a rozezpívala všechny přítomné.  Celý 
program moderovala skvělá Alexandra Uherková a dala celému progra-
mu ten pravý šmrnc. Před zábavou osvětlila areál ohnivá show.
Již tradičně se na akci uspořádala výstava, na které se prezentovaly 
všechny Polanské spolky a obec.
Novinkou pak měla být soutěž ve vaření kotlíkového guláše, která se 
díky malé účasti nekonalo. Vařil tak pouze jeden účastník s Fonovic. 
Tímto mu děkujeme a těší nás, že již v tuto chvíli nám účast v příštím 
ročníku přislíbili další zájemci.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolkům, zaměstnancům obce  
a všem nadšencům, kteří pomohli tuto již tradiční akci zajistit.

Za Školskou, sportovní a kulturní komisi Martin Sýkora

Senior linka
Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných činů,  
a proto si zaslouží naši pozornost.  Městská policie Ostrava pomáhá 
těmto osobám ke zvýšení jejich bezpečí mimo jiné bezpečnostním zaří-
zením „Senior linkou“. V následujících zprávách uvádíme dva příklady 
dobré praxe, kdy si senioři pomocí výše uvedeného bezpečnostního za-
řízení potřebnou pomoc přivolali. 
Žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior linky
Dne 14.08.2018 tři hodiny po půlnoci přijala městská policie tísňový 
signál ze zařízení Senior linky. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že 
82letá žena ve svém bytě upadla a udeřila se do hlavy. Jelikož si stěžo-
vala na bolest hlavy, přivolali na místo záchrannou službu. Ta rozhodla 
o převozu ženy na ošetření do nemocnice.
Další žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior linky
Dne 15.08.2018 v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP k senior-
ce (80 let), která vyslala tísňový signál ze zařízení Senior linky. Ženě se 
udělalo nevolno a měla problémy s dýcháním. Strážníci proto na místo 
přivolali záchrannou službu. Zasahující lékař rozhodl o převozu ženy 
do nemocnice.
Více o Senior lince: 
Zařízení senior linky se skládá z řídící jednotky a dvou tlačítek. Řídící 
jednotka umožňuje příjem signálu a musí být trvale umístěna v místě 
napájení (el. zásuvce). Jedno z tlačítek se umístí do blízkosti vstupních 
dveří a druhé nosí osoba stále při sobě. Zdůrazňujeme, že tato tlačítka 
jsou plně funkční pouze ve vnitřních prostorách bytů či domů.
Pohyb podezřelé osoby u bytu či domu tak uživatel senior linky snadno 

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
ohlásí jedním zmáčknutím tlačítka připevněného u dveří. V tomto pří-
padě strážníci neprovádějí zpětná volání, ale na místo ihned vyjíždějí.
Bezprostřední ohrožení života či zdraví uživatel ohlásí zmáčknutím 
tlačítka, které nosí při sobě. V tomto případě strážníci telefonicky kon-
taktují ohroženou osobu a dle potřeby vyjíždějí sami, nebo kontaktují 
další složky integrovaného záchranného systému.
Hlavním cílem této služby je zajištění rychlé a efektivní pomoci.  
Náklady jsou plně hrazeny Statutárním městem Ostrava.
Podmínky k získání zařízení
•  samostatné bydlení, trvalé bydliště na území města Ostravy a znevý-
hodnění (věk nad 60 let, nemoc, atd.)
•  zaevidování žádosti (žádosti přijímáme pouze písemnou formou pro-
střednictvím strážníků okrskářů, strážníků na kterékoli služebně měst-
ské policie Ostrava, nebo příslušného sociálního odboru), telefonicky 
akceptujeme pouze žádosti o demontáže, opravy či změny senior linek
•  možnost ověření údajů v místě bydliště seniora – žadatele příslušným 
pracovníkem MP Ostrava
•  zakoupení SIM karty do zařízení (200 Kč/rok), což je jediná investice 
ze strany žadatele
Projekt Senior linka zaznamenal takový ohlas, že v současné době jsou 
všechna dostupná zařízení nainstalována. Ve spolupráci s jednotlivými 
městskými obvody však intenzivně pracujeme na navýšení celkového 
počtu těchto zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je postup-
ně uspokojit prosby všech žadatelů.
Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin 
získáte bližší informace. 
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HUSŮV SBOR V POLANCE (1933-2018)
Vážení a milí čtenáři, 
letos je to již 85 let od otevření našeho Husova sboru v Ostravě – Po-
lance. Takové krásné výročí jsme nechtěli jen tak přejít a proto jsme 
poděkovali za náš kostel v neděli 15. července 2018 při bohoslužbě za 
účasti a pod vedením biskupa olomouckého Rudolfa Göbela a dalších 
duchovních.
    Biskup kázal o radosti společenství, které, přestože ve své historii 
více než polovinu času zažívalo nepřízeň totalitních režimů, se stále 
schází v Božím domě, aby chválilo Pána.  Bohoslužbu doprovázel jako 
vždy varhaník a zároveň předseda rady starších Pavel Král. Na trubku 
zahrál úvodní fanfáru pan Jiří Adamec, na flétnu hrála paní Božena Tu-
roňová a z Dvořákova cyklu Biblických písní zazpívala „Bože, Bože! 
Píseň novou“ pěvkyně Tamara Anežka Urbánková. Vzpomněli jsme 
také na zemřelé duchovní, kteří zde působili – Rudolfa Paříka, Jana 
Chalupu, Otakara Jurka, Jiřinu Kunertovou a Milana Gebčinského. I po 
závěrečném požehnání zůstali příchozí v neformální atmosféře pospolu 
a sdíleli u malého pohoštění své dojmy a zážitky.
    Před pěti lety, když jsme slavili 80. výročí, byl péčí Pavla Krále 
setříděn Pamětní almanach, jenž stručně, ale velmi přehledně, mapoval 
dění v uplynulých dekádách až od úplných začátků Církve českoslo-
venské (husitské) v Polance. V roce 2014 pak byla do publikace „80 
let Husova sboru v Ostravě – Svinově“ zařazena i kapitola o vývoji a 
okolnostech dostavby sboru v Polance včetně fotodokumentace. Opa-
kovat v krátkém časovém období stejné údaje by asi nemělo smysl, 
proto jsme vydali pamětní list, ve kterém nabízíme pár momentů ze 
života církve v současnosti. Tím je mozaika doplněna dalšími kamínky 
a obraz prozatím nabývá celistvosti. Případní zájemci si jej mohou v 
kostele ještě vyzvednout.

    Veliké poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravami, abychom 
mohli důstojně připomenout požehnané dílo našich předků. Opravdu ze 
srdce bych chtěl vyjádřit díky především těm spolupracovníkům, kteří 
se mnohdy s nezměrnou obětavostí a pílí dlouhá léta podíleli a podí-
lejí na tom, aby Husův sbor byl i nadále úhledný a Boží slovo mohlo 
zaznívat v důstojných prostorách křesťanského chrámu.   Díky za vaši 
ochotu, pokoru a věrnost!

S přáním pokoje a požehnání všem lidem dobré vůle!
Tomáš Chytil, farář

Po bohaté sklizni ovoce všeho druhu jsou jistě sklepy plné zavařenin, 
na stromech poslední podzimní jablka a ještě se pídíme po bramborách 
k uskladnění. Ale protože nejen chlebem živ je člověk, přichází TJ So-
kol Polanka s nabídkou pravidelné porce sportu i kultury.
V létě jsme totiž nelenili a opět jsme zvelebovali naši sokolovnu. Díky 
dotaci, kterou jsme získali od Statutárního města Ostravy, jsme vymě-
nili další část starých oken za nová izolační a tak postupně zvyšujeme 
užívací komfort tělocvičny. Díky podpoře nadace OKD Srdcovka a ob-
vodu Polanka nad Odrou jsme mohli realizovat zpevněnou plochu pod 
pergolami. Koncem prázdnin proběhla i brigáda na sokolské louce a na 
tenisovém kurtu, takže jsme připraveni s chutí vstoupit do další sezóny.
Mezi naše pravidelné sportovní aktivity patří tréninky stolního tenisu 
a florbalu, které nabízejí celoroční vyžití pro dospělé a florbal také pro 
děti od mladšího školního věku. Od loňského roku máme i skupinku 
dětí, které se učí bílému sportu – tenisu. Zralé ženy ocení společné se-
tkávání každé pondělí na lekcích zdravotního cvičení. Pro ženy i muže 
jsou v nabídce v malém sále sokolovny hodiny fitness – v pondělí Síla 
v pohybu, v úterý Body Work a ve středu Flowin; ve čtvrtek dopoledne 
regenerační SM Systém. Dlouhodobě je činnost sokola u nás spojená 
i s tanečními aktivitami, takže i letos mohou rodiče přihlásit své děti – 
děvčata i kluky do tanečního oddílu Street dance.
Od října 2018 nabízíme i taneční lahůdku: lekce DANCET F!T pro 
ženy, pod vedením profesionálního tanečníka Patricka Ulmana, kterého 
můžete znát z televizní Talentmanie  nebo z programu na ČT Déčko – 
Rytmix http://decko.ceskatelevize.cz/rytmix.
Od září 2017 se malý sál sokolovny každý první čtvrtek v měsíci pro-
mění v  Salon u Viery, který poskytuje prostor pro setkávání se s inspi-
rativními hosty nad neobvyklými tématy. Tématem říjnového setkání 
dne 4.10. bude HOMEOPATIE.
Milovníky kultury také potěšíme: dne 18. října v Retrostaru vystoupí 
DIVADLO DEVÍTKA  s hrou Raye Cooneyho  MAYDAY. Vstupenky 
budou v prodeji v Domě Atlas od 1.10.

... už v tom zase jedeme, přidejte se taky…
Pro bližší informace se můžete obrátit na nebo přímo na naše  lektory 
a trenéry:
Florbal - br. Kozub, tel.: 723 942 597
Stolní tenis - br. Šlachta, tel.: 736 531 728
Tenis – p. Juříček, tel: 777 719 193
Street dance (mládež) a DANCE F!T (ženy) -  ses. Honová tel.: 733 
187 743
Zdravotní cvičení – ses. Dluhošová, tel. č. 596 931 647
Síla v pohybu - p. Kotásková, tel.: 774 458 545 
Body Work a Flowin – p. Stryková, tel.: 731 061 105
SM Systém – p. Köhlerová, tel.: 777 680 691
I v letošním roce nabízíme pronájem velké či malé tělocvičny, teniso-
vého kurtu i malého sálu vč. zázemí pro pořádání dětských či rodinných 
oslav.
Více informací najdete také na www.sokol-polanka.cz nebo na: sokol.
polanka@seznam.cz
Na setkání v sokolovně v novém školním roce se těší ses. Honová.
                

Máte delší dobu problém najít práci? Pomoci vám mohou projekty 
neziskové organizace Rovnovážka, které nabízejí poradenství, vzdě-
lávací kurzy, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání podle vašich 
představ. Projekt Dejte práci šanci je určen dlouhodobě a opakovaně 
nezaměstnaným staarším 50 let, projekt S námi k zaměstnání je ote-
vřen i mladším lidem. Oba projekty jsou spolufinancovány z ESF ČR 
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a všechny 
aktivity jsou proto účastníkům k dispozici ZDARMA! Více informací  
o obou projektech najdete na webových stránkách www.rovnovazka.
cz.Pokud vás nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 603 
199 998 (denně od 8 do 14 hod.) nebo na e-mailu rovnovazka.js@se-
znam.cz. Jsme zde pro vás.

ŠANCE PRO NEZAMĚSTNANÉ



Krmášová výstava drobného zvířectva 
Ve dnech 28.-29.7.2018 se uskutečnila tradiční výstava drobného zví-
řectva u příležitostí Svatoannenské pouti spojená s Okresní výstavou 
mladých králíků.
36 vystavovatelů, z toho 3 mladí chovatelé, vystavilo 120 králíků  
24 plemen, 50 holubů 11 plemen a 54 ks drůbeže 15 plemen.
V letošním roce k nám bylo také příznivé počasí bez přívalových dešťů 
a abnormálně vysokých teplot, takže zde dva dny mohlo 620 návštěv-
níků strávit příjemné chvíle včetně bohaté tomboly a bohatého občer-
stvení. Nedělní dopoledne bylo zpestřeno koncertem místní dechové 
hudby.
Na závěr výstavy byla předána nejúspěšnějším chovatelům ocenění  
starostou Úřadu městského obvodu p. Pavlem Bochniou.

Poháry obdrželi:
Pohár Starosty – kolekce Heč – Radim Boháč
Memoriál př. Wojnara – kolekce BU – Ing. Miloš Sýkora
Memoriál př. Urbaníka – Dsčrex – Tereza Sýkorová (MCH)
Pohár Družstva vlastníků – kolekce Vss – Václav Andla
Pohár Družstva vlastníků – Pražský rejdič – Petr Absolon
Pohár Družstva vlastníků – Zdr. Plymutka – Karel Palička
Pohár ZO ČSCH – kolekce Sč – Pavel Walach
Pohár ZO ČSCH – kolekce Čv – Ctibor Pavelka
Pohár ZO ČSCH – Ostravská bagdeta – Drahomír Neuwirth
Pohár ZO ČSCH – Zdr. Australka – Tomáš Vysocký
Činčila velká – nejlepší jednotlivec – Ctibor Pavelka

Čestné ceny:
Králíci:Nb-Václav Sýkora, Perlový-Pavel Twyrdý, Čv-Ján Zuščák, 
Kalč-Lenka Neuvirtová,  Vss-Radomír Jedlička, Rč-Karel Palička,  
Msč-Richard Sladký(MCH),Saténový-Jan Hopp, Mbh-Vlad.Biernat 
Kalč-Ladislav Sladký, Zak.beran-Otto Berka, Al - Ing. František Belák, 
Marburský-Rostislav Parwa
Holubi: Pražský rejdič-Ivo Vypior, Lahore-Pavel Twyrdý,  Moravský 
pštros-Milan Baliga, Staroholandský kapucín-Stanislav Kadluba, Čes-
ká čejka-Luděk Dostál
Drůbež: Zakrslá holandská zlatokrká-Pavel Twyrdý, Australka-Tomáš 
Vysocký, Zdr.Plymutka-Karel Palička, Zakr.Velsumka-Radim Boháč, 
Zdr.Holokrčka-Dana Delongová
Okresní soutěž mladých králíků:
1. ZO Klimkovice               478,5 bodů
2. ZO Polanka n.O.             477,5 bodů
3. ZO Stará Běla                 474,0 bodů
4. Hrabová                          467,5 bodů

 Celá výstava byla velmi dobře připravená a chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu úklidu po vý-
stavě za jejich obětavou práci. Taktéž bych chtěl poděkovat členům ZO 
kynologů za zajištění hlídání po dobu výstavy.
 Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří se svými příspěvky po-
díleli na zajištění pohárů, čestných cen a možnosti vzniku katalogu vý-
stavy. Zde patří poděkování jejich tvůrcům.
 Věříme, že nám zachovají přízeň i v příštích létech.
                                                            Miloš Sýkora, foto Milan Polášek   

Ostrava připravuje na konec října velké oslavy 100. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu. Završí tím celoroční sérii akcí, 
kterými si připomínala nejenom vznik republiky, ale i mnoháosmič-
ková výročí. 
Dvoudenní program zahájí v sobotu 27. října v 15 hodin velkolepý  
prvorepublikový průvod po Sokolské ulici, který projde od vozovny 
trolejbusů k Masarykovu náměstí. V průvodu, v němž samozřejmě 
nebude chybět starosta Jan Prokeš, se budou moci malí i velcí po-
kochat pohledem na dobovou vojenskou i civilní techniku, zúčastní  
se jej zástupci prvorepublikových kulturních a sportovních organi-
zací a mnozí další. Zábava bude pokračovat na Masarykově náměstí  

Ostrava slaví 100 let republiky
a u Slezskoostravského hradu bohatým programem inspirovaným první 
republikou. Chybět nebude vojenské ležení, prvorepubliková kavárna, 
škola, pošta, nemocnice nebo biograf. V duchu dvacátých a třicátých 
let budou znít i písně, mezi kterými samozřejmě nebudou chybět ty 
od Ježka, Voskovce a Wericha. Ostravu znovu navštíví i prezident  
Tomáš Garrigue Masaryk.  Milovníci Četnických humoresek si budou 
moci prohlédnout autentické rekvizity z tohoto oblíbeného seriálu.  
Závěr prvního dne obstará velký ohňostroj na Slezskoostravském hradě.  
Neděle 28. října bude věnována vzpomínkovému aktu na Masarykově 
náměstí a slavnostní Mši svaté.  Informace o programu budou průběžně 
zveřejňovány na webu www.ostrava100.cz. 
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VOLEJBAL
Už je tradicí, že vedení VK Polanka nad Odrou spolu s rodiči dětí 
organizuje pro své mladší nástupkyně, přípravku, žačky a kadetky, 
soustředění. Jako každý rok i letos největší díl organizace spočíval na 
trenérech, kteří se budou svým svěřencům věnovat v nastávající sezo-
ně 2018/2019, Simoně Kuhnelové, Daně Kaňokové a Zdenku Štefko-
vi. Nejlepším hodnocením jejich práce je ohlas účastnic soustředění.  
Názor jedné z nich vám nabízíme k přečtení. 
Soustředění kadetek 2018
Soustředění jsme zahájili 12.8.2018 jízdou na kole. Naše cílová stanice 
byl penzion Setina, kde jsme byli ubytovaní. Jen co jsme přijeli, čekal 
na nás herní trénink, ve kterém jsme si daly pár přátelských setů, aby 
trenér zjistil, co máme potrénovat v následujících dnech po měsíční 
pauze. Poté přišla večeře a po večeři protahování. 
Druhý den jsme začali 3 kolečky okolo areálu na rozběhání, a pak jsme 
si dali 5 tibeťanů, u kterých málem polovina týmu usnula z toho, jak 
jsme byly unavené. Následovala snídaně a po ní posilovací anebo fy-
zický trénink, u kterého pan trenér neměl slitování a dal nám do těla, co 
to šlo, až jsme chvilkama nevěděly, jestli brečíme nebo z nás teče pot. 
Po náročném tréninku nám natolik vyhládlo, že některé jsme na oběd k 
rajské snědly 11 knedlíků a ještě uvažovaly, že si půjdou přidat. Po obě-
dě na nás čekala další část tréninku, kterou z většiny zahrnoval trénink 
herní. Po “oddychovém” tréninku v porovnání s dopoledním tréninkem 
na nás čekala večeře, na které jsme si zase a opět s chutí pochutnaly. 
Jen co nám vytrávilo, šly jsme se protáhnout tzv. ÚPR cvičením, což je 
cvičení, které jsme dělaly za účelem, abychom se relaxačně procvičily, 
protáhly, vyplavily únavné látky a prokrvily svalstvo po náročném dni a 
samozřejmě jsme si u toho i trošku zaposilovaly. Přes tu všechnu bolest 
jsme svaly musely protáhnout a ráno nás nic nebolelo, teda skoro nic. 
Po skončení tohoto cvičení si pro nás vždy pan trenér přichystal něja-
kou společenskou hru. Myslím, že všem se zamlouvala hra čokoláda, 
u které jsme ukázaly naši schopnost v rychlém jezení čokolády a jací 

jsme milovníci sladkého. Samozřejmě po čokoládě se jen zaprášilo.  
Ve hře nervičky jsme zase prokázaly svou trpělivost a postřeh, i když 
nám to ze začátku moc nešlo, vydržely jsme. V následujicích dnech už 
jsme běhaly na rozběhání 5 koleček. Některé jsme u posledního koleč-
ka lapaly po dechu, tréninky se postupně stávaly obtížnější a nároč-
nější. Pan trenér byl akční a vymyslel pro nás sedmiboj, ze kterého se 
následně stal devítiboj. Zahrnoval běh na 400 m, člunkový běh, hod  
2 kg medicimbalem, sprint 70 m, skok snožmo, trojskok, běh do vr-
chu, volejbal a samozřejmě také nervičky. Poslední den se nám zdálo  
5 koleček jako samozřejmost a v klidu jsme je uběhly, následné posilo-
vání a starty se nám zdály jako součástí každého rána. Tréninky s hudbou  
a tanečními kreacemi pana trenéra nám hned zvedly náladu a pomalu 
jsme si ani neuvědomovaly, že posilujeme. 
Náš poslední společný večer jsme ukončily stezkou odvahy pro menší 
děti, ale samozřejmě i některé z nás se rozhodly si tuto stezku projít, 
a prý jsme křičely víc než ty menší. No kdo by nekřičel, když si náš 
tým na nás připravil zážitky, které jim budeme vyčítat do konce života.  
V den odjezdu jsme si šly ještě ráno zaběhat a po snídani jsme vyjely. 
Následných 22 km zpátky se nám zdály o dost rychlejší a každý kopec 
o něco lehčí, než když jsme jely tam. 
No konec konců to běhání do těch kopců se vyplatilo. 

Za realizační tým, Nela Dluhošová 

Na soustředěni mladších navázaly také ty zkušenější. V termínu 
28.8.-2.9.2018 proběhlo také soustředění juniorek a žen A na Dolní  
Bečvě. Tady se o zvýšeni výkonnosti našich svěřenkyň starali trenéři 
Eva Rychtárová, Diana Kaňoková a Ivan Zděblo.
Chtěl by touto formou trenérům mládeže i dospělých poděkovat. Je za 
co, když si na soustředění berou v zaměstnání svou dovolenou, aby se 
mohli věnovat druhým.  

Jiří Malík

V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapovánízkoumající, jak 
bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně pod-
pořeného Technologickou agenturou ČR. Výzkumu se může zúčastnit 
kdokoliv. 
Tým složený z pracovníků VŠB – Technické univerzity Ostrava  
(Hornicko-geologická fakulta, Katedra geoinformatiky) ve spolupráci  
s Magistrátem města Ostravy bude zkoumat to, jestli se lidé cítí ve 
svém okolí bezpečně, a pokud ne, co město může udělat pro to, aby se 
cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které 
lokality se jeví jako problémové a porovnat tyto výsledky se záznamy 
policie. Výsledky dotazníků budou sloužit jako další zdroj informací  
o kriminalitě pro městskou policii. Pro radnici bude analýza sloužit 
jako podklad pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality.
Výzkum naváže na analýzy kriminality, které tým pracovníků VŠB – 
Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Katedra 
geoinformatiky) realizoval za období 2009 – 2011 z dat Policie ČR. 

Ostrava bude zjišťovat, jak bezpečně se ve městě cítíte
Výsledky tohoto výzkumu pomohly mimo jiné v přípravě Strategie 
prevence kriminality statutárního města Ostravyna období 2017–2021. 
Igor Ivan z Katedry geoinformatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava 
k výzkumu dodává: „Analýzami kriminality se ve spolupráci s Policej-
ním prezidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy z této spoluprá-
ce byly využity pro zlepšení kvality života v Ostravě, posloužily také 
jako pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pádem naplňujeme roli 
univerzity jako aktivního aktéra v životě města a společnosti. Budeme 
rádi, když se do výzkumu zapojíte a odkaz na mapu budete šířit i ve 
svém okolí.“
Dotazníkové šetření bude zároveň probíhat i v dalších městech – v Olo-
mouci, Kolíně a na Praze 12. Výsledky budou zpracovány formou map 
a doporučení pro město. Zároveň bude vypracována výzkumná metodi-
ka, kterou budou moci využívat i další města.Dotazník bude otevřený 
během října a můžete ho vyplnit online na adrese www.mapybezpec-
nosti.cz .
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VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
V sobotu odstartovala druhá polovina soutěže atraktivním a perfektně 
připraveným turnajem v terénní lukostřelbě. Překvapením je výkon loni 
bronzových Klimkovic. Ale na celkovém pořadí se toho příliš nezměni-
lo. Naše družstvo ve složení Radim Motyčka, Vojtěch Šichnárek, Patrik 
Sýkora a Aaron Arnold obsadilo pátou příčku, což je po předchozích 
ročnících velké zlepšení.  Chtěl bych vyzdvihnout našeho nejlepšího 
střelce Vojtěcha Šichnárka, který svým výkonem posunul náš tým na 
páté místo při stejném počtu bodů s družstvem Zbyslavic. Další soutěž 
nás čeká 6.10.2018 v Plesné na MTB – závod horských kol - Plesenská 
stezka. Rádi uvítáme do našeho týmu cyklistů další posily z řad občanů 
Polanky nad Odrou.

Za Školskou, sportovní a kulturní komisi Martin Sýkora

Celkové výsledky po lukostřelbě



Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí mož-
nost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka  
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestra-
mi Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člo-
věka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdra-
votní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, 
tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci 
vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny 
informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování 
potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit 
v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.chari-
ta.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. 10. 2018 
od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava- 
Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefko-
vé, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospico-
va.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Dny proti chudobě v Ostravě 2018
13. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období  
8. - 15. 10. 2018 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chu-
doby. Pro širokou veřejnost je na 8. 10. 2018 od 8 h připraveno Eku-
menické setkání, 11. 10. 2018 od 14 h odborný seminář v aule Fakul-
ty sociálních studií na téma „Samostatné bydlení“, a 15. 10. od 17 h 
proběhne v ostravském hypermarketu Globus vernisáž výstavy „Všude 
dobře – doma nejlíp“ fotografky Zuzany Samara a nejlepších autorů   
z fotosoutěže „Jak vypadá chudoba“.
Dny proti chudobě pořádá Charita Ostrava, Armáda Spásy ve spoluprá-
ci s Ostravskou univerzitou – Fakultou sociálních studií a za podpory 
statutárního města Ostravy.

Lektory semináře „Samostatné bydlení“  11. 10. 2018 od 14 h budou 
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. z katedry filozofie a teologie Jabok, 
Vojtěch Sedláček, realizátor projektu Nejdřív střecha, Dr. Eliška Černá, 
řešitelka výzkumu Rapid Re-housing v Brně, Jan František Krupa, ná-
rodní ředitel sociálních služeb Armády spásy. Moderátorem semináře 
bude Prof. Oldřich Chytil, Ph.D. ředitel Evropského výzkumného insti-
tutu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

CHARITA

DOMOV ČUJKOVOVA 
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS: 

prohlídku domova 

informace o poskytovaných sociálních službách 

prezentaci volnočasových akvit 

základní sociální poradenství 

poradenství v oblas ošetřovatelské péče 

srdečně zve všechny zájemce dne 8. 10. 2018
od 9.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ  RODÁKŮ A  STAROUSEDLÍKŮ
Dne 19. října 2018 zveme všechny rodáky a starousedlíky 
Janové a Přemyšova na vzpomínkové setkání. 
Předpokládáme, že účastníci si se sebou vezmou dobrou 
náladu a chuť se bavit. 
Setkání se uskuteční ve Společenském domě na Janové v 16:30 hodin.



KOSMETIKA ALENA  P R O G R A M  K I N A  N A  Ř Í J E N  2 0 1 8
Úterý 02.10.  
Pat a Mat znovu v akci 
mládeži přístupno
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně če-
kají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata 
a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj  
s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný 
odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.  
Pro kutily není žádná komplikace překážkou  
a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? 
Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit 
s každým problémem. Kutění je pro ně zábava a 
dokážou si ho patřičně užít. Našim kutilům vůbec 
není cizí ani moderní řešení a tak se stanou od-
borníky v užití solární energie nebo instalaci bez-
pečnostních kamer. 
Začátek v 18 hodin                              
(délka 75 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 09.10.  
Úsměvy smutných mužů  
nevhodné mládeži do 15. let
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěš-
ných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na 
samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen 
cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem po-
tkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta 
v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa 
– Ironmana. Úředník a geniální matematik Mi-

lan zase věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho 
zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu 
a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu 
se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. Všichni 
z různých důvodů chlastali ve velkém stylu první 
ligu, někdo sám doma jiný jako tahoun v hospo-
dě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném 
režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo 
opojnému alkoholu propadnout a jak naopak 
těžká je cesta ze závislosti ven. 
Začátek v 17 a 19 hodin                           
(délka 92 min., vstupné 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN ZA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 

Úterý 16.10.  
Backstage    
mládeži přístupno
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život 
Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají 
hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky  
v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň  
k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci svě-
ta dali dokupy taneční skupinu, streetdance jim 
všem přináší přátelství, volnost a taky sny. Oba 
stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom, že 
jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní 
a bohatí. A dveře velkého světa i nablýskaného 
showbusinessu se jednoho dne opravdu poo-
tevřou. Během tanečního battlu jim totiž uzná-

vaný producent nabídne účast na castingu pro 
velkou televizní taneční soutěž. ..
Začátek v 19 hodin                              
délka 90 min., vstupné 80,- Kč) 

Úterý 23.10.  
V husí kůži    
mládeži přístupno
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za 
nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser, žije 
v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng 
je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se 
baví, společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pra-
vidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod 
heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky 
„na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při pře-
sunu na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem a tam 
a věnuje se letecké akrobacii. Namyšlené mladíky 
často čeká pád a Peng při jednom odvážném ma-
névru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, 
které se díky tomu ztratí. …
Začátek v 18 hodin                              
(délka 91 min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 23.10.  
Earth: 
Den na zázračné planetě 
mládeži přístupno
Snímek z produkce BBC Earth Films, představuje 
divákům všech věkových kategorií nezapomenu-
telné hrdiny: mládě zebry, snažící se překonat 
rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje své-
ho hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou 
pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího 
po lásce a mnoho dalších. Během jediného dne 
putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor k 
těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotic-
ké džungle až do labyrintů velkoměst. V každém 
koutě Země nacházíme fascinující obyvatele, k 
jejichž dobrodružstvím se díky revoluční tech-
nologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali 
představit. 
Začátek v 18 hodin                              
délka 95 min., vstupné 70,- Kč

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
www.retro-star.cz
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Letošní rok tato myšlenka našla 
 ornou půdu i zde na Ostravsku a od 
začátku kalendářního roku již proběh-
ly v našem regionu 3 tyto přehlídky. 

Nyní se chystá velmi zajímavá pře-
hlídka těchto elegantních dam v Děl-
nickém domě v Polance nad Odrou, 
která proběhne v sobotu 13.10.2018 
od 18,00 hodin a navíc po přehlídce 
bude následovat zajímavá afterpárty 
pro všechny návštěvníky této akce. 

Těšit se můžete nejen na dámy ze 
svých řad, ale především na konfekč-
ní módu., dále na  dámskou módu 
 firmy Avros s.r.o., poté sportovní chrá-
niče firmy Bail-sport. Originální spo -

lečenskou módu zde představí návr-
hářka paní Hana Binarová a svatební 
šaty zde prezentuje svatební salon 
Glamour. K vidění budou i produkty 
oční optiky Ivana Graffy a ruční vyro-
bené šperky Klenotnicttví DS. Pánové 
se mohou těšit na přehlídku luxusní-
ho dámského spodního prádla, dámy 
na originální vystoupení firmy Bail 

Celou přehlídku moderuje paní 
Soňa Šuláková, úspěšná průvodkyně 
televizního pořadu Sama doma, za-
zpívá Karel Gott revival Morava, 
v rámci show elegantních dam se 
mj. představí orientální soubor 
 Nefertari. Přijďte se podívat na zají-
mavé modely předváděné dámami 
z vašich řad. 

Vstupenky jsou v  předprodeji 
u  pan í Vašíčkové 608 959 796 – 
zastou pení firmy FITPARK, BAIL – 
sport tel.: 602 666 247, Válcovní 31, 
Moravská Ostrava, 703 00, v dalších 
prezentovaných obchodech, také 
na telefoních číslech u paní Peschové 
723 188 747 a 603 258 933. 

(podpis)

Móda elegantních dam a jejich show
n Před 13-ti lety vznikl v re-

gionu Kroměřížska projekt 
o  přehlídkách běžných kon-
fekčních výrobků předvádě-
ných modelkami z řad zaměst-
naných žen, majících své 
každodenní starosti a  problé-
my. Tyto přehlídky, pod ustále-
ným názvem Móda elegantních 
dam, si našly velmi brzy své ob-
divovatele a hlavně obdivova-
telky z  řad běžné veřejnosti 
a  uchytily se v  celém regionu 
střední Moravy, ať již je to 
vzpomínaná Kroměříž, nebo 
dále Přerov, Olomouc, Hranice 
na Mo ravě, Bystřice pod Hostý-
nem a další města a obce.

alpík 188 x 65


