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Ve čtvrtek 27. 06. 2019 odpoledne za účasti starosty městského 
obvodu  Pavla Bochnii  a velitele jednotky Ondřeje Cágy přijel 
přestříhnout pásku před opravenou zbrojnicí také ředitel Hasič-
ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. 
Vladimír Vlček.
Všichni přítomní i široká veřejnost si mohli následně prohléd-
nout veškeré prostory opraveného objektu a zhodnotit tak stavbu 
po rekonstrukci. Celkové náklady, které činily cca 9 mil. Kč, bu-
dou z velké části pokryty formou dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj.
Před rekonstrukcí byl objekt již ve velmi špatném stavebně 
technickém stavu, jelikož samotná budova pochází z roku 1926 
a poslední zásadní rekonstrukce proběhla před padesáti roky,  
v letech 1966 – 1969.
S rekonstrukcí bylo započato 25. 04. 2018. Hlavním cílem bylo 
vytvoření kvalitního zázemí pro zásahovou jednotku sboru 
dobrovolných hasičů a výjezdovou techniku. Veškeré navržené 
úpravy byly značně omezeny danými prostorovými možnostmi 
objektu a velikostí přiléhajícího pozemku. Stěžejním prvkem 
byla úprava garáží, snížení a sjednocení podlah, rozšíření vrat 
a navazující úpravy venkovních ploch pro bezpečný přístup  
k objektu. Od počátku rekonstrukce byly při bouracích pracích 
zjištěny závažné statické nedostatky nosných prvků budovy.  
Především se jednalo o poddimenzované základy a neprovázané 
nosné konstrukce. Po statickém posouzení byly veškeré nedo-
statky odstraněny. V zadní části objektu byla realizována malá 
přístavba přes všechna podlaží. Byly nově provedeny veškeré 
vnitřní instalace, instalována vzduchotechnika pro odvětrává-
ní garáže od výfukových plynů, rozvody stlačeného vzduchu 
zajišťující akceschopnost zásahových vozidel. V přízemí bylo 
rovněž vytvořeno zázemí pro hasiče, šatny a sociální zařízení. 
Ve druhém nadzemním podlaží byla provedená kompletní re-
vitalizace bytové jednotky. Třetí nadzemní podlaží zabírá sál, 
určený také pro zasedání krizového štábu městského obvodu v 
případě mimořádných událostí. V místě přístavby vznikla míst-
nost pro velitele zásahové jednotky, která současně slouží pro 
administrativu spojenou s provozem a organizací celého sbo-
ru dobrovolných hasičů. Z prostor sálu je přístupná také nová 
kuchyň. Velký problém při realizaci byla rovněž statika věže 
určené pro sušení hadic, tyto nedostatky byly vyřešeny vsaze-
nou ocelovou konstrukcí s instalovaným zdvihacím zařízením.  
Na schodišti ve 3. NP jsou také nově vybudovány sociální  
zařízení.
Vnější úpravy spočívaly především v odizolování základů pro-
ti vodě, zateplení celé fasády včetně střechy. Střešní plášť byl 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
nově proveden z kontaktní systémové folie. Veškeré zpevněné 
plochy byly nově vybudovány ze zámkové dlažby. V prostoru 
vjezdu vozidel bylo navrženo zesílené podloží. Při zemních 
pracích byl u základu nalezen zakládající kámen původního 
objektu, ten byl doplněn o pamětní desku a dnes je zabudován 
do stěny za hlavním vstupem v prostotu vnitřního schodiště.  
Nad tímto kamenem je rovněž ukryta původní pamětní schrán-
ka, doplněná o artefakty ze současné doby.
Po předání díla 21. 12. 2018 bylo nutné zajistit nezbytné dovy-
bavení a zařízení interiéru. Jednalo se především o nové šatny 
pro zásahovou jednotku, vestavěné vitríny a věšákové stěny do 
společenského sálu a v zázemí instalovanou kuchyňskou linku 
včetně elektrospotřebičů. Členové sboru dobrovolných hasičů 
samostatně řešili kompletní přemístění a instalaci veškeré tech-
niky, výstroje a výzbroje, která byla dočasně uskladněna mimo 
objekt.
Hlavním a naplněným cílem přestavby je zkvalitnění podmí-
nek pro výkon služby a akceschopnosti zásahové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů a tím i zmírnění negativních dopadů 
vzniklých mimořádných událostí na obyvatelstvo. Byly rovněž 
naplněny i další neméně důležité cíle, jedná se především o dů-
stojné zázemí pro jeden s nejdéle existujících spolků v naší obci 
a přáním všech je, aby nové a moderní prostředí přispělo také  
k rozšíření počtu členů spolku o mladé hasiče a hasičky.

R.M.
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Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou na svém 4.zase-
dání konaném dne 29.05.2019 schválilo účetní závěrku SMO, městské-
ho obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2018 za účetní 
období 01.01.2018 – 31.12.2018, která představuje přehled o výnosech  
(92 986 205,26 Kč) a nákladech (42 328 161,74 Kč) našeho městského 
obvodu za rok 2018, čímž vznikl  kladný výsledek hospodaření ve výši  
50 658 043,52 Kč. 
Důležitým bodem tohoto zasedání zastupitelstva bylo schválení závě-
rečného účtu městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2018, který 
na rozdíl od účetní závěrky zobrazuje přehled údajů o plnění příjmů a 
výdajů, o hospodářské činnosti, stavu účelových fondů, hospodaření 
příspěvkových organizací, hospodaření s majetkem, vyúčtování finanč-
ních vztahů k veřejným rozpočtům a závěr přezkoumání hospodaření 
za rok 2018. Skutečnou výši příjmů, výdajů a financování v členění dle 
jednotlivých tříd rozpočtové skladby znázorňuje následující tabulka.

Hospodaření SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2018

  Stav k 31.12.2018
Třída 1 - Daňové příjmy 3 917 402,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy 5 833 262,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 869,50
Třída 4 - Přijaté transfery 90 010 778,37
Příjmy celkem 99 765 312,80
Třída 5 - Běžné výdaje 39 217 142,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje 66 287 944,05
Výdaje celkem 105 505 086,55
Saldo: Příjmy - Výdaje -5 739 773,75
Stav prostředků k 01.01.2018 25 809 379,39
Třída 8 –financování: pol. 8901– RCH -608 255,52
Saldo: Příjmy - Výdaje -5 739 773,75
sociální fond -2 182,00
Finanční vypořádání 2018 30 236,48
Stav prostředků k 31.12.2018  19 489 404,60

Z tabulky vyplývá, že hospodaření městského obvodu Polanka nad Od-
rou skončilo v roce 2018 přebytkem ve výši 19 489 tis. Kč. 
K tak významnému přebytku hospodaření došlo úspěšným získáním 
prostředků na investice z jiných zdrojů v minulých letech nebo proza-
tímním nerealizováním plánované akce. Každá investice musí být plá-
nována z rozpočtu městského obvodu a až před její realizací je možno 
zkusit získat prostředky z dotačních titulů nebo rozpočtu města Ostravy.
Tento přebytek se rozhodli zastupitelé jednohlasně a bez připomínek 
na svém květnovém zasedání zapojit do letošního rozpočtu do investič-
ních akcí, projektů na podporu životního prostředí následovně:

- realizace projektu MK „Za Podjezdem“ 5 500 tis. Kč
- realizace projektu „Dostavba MK U Dubu a Maková“ 7 000 tis. Kč
- opravy „Oprava chodníků na točně bus…“       300 tis. Kč
- realizace projektu chodník „Za Podjezdem“  1 500 tis. Kč
- dary obyvatelstvu (Kotlíkové dotace)        500 tis. Kč
- projekt „Rekonstrukce sport. areálu ZŠ“ 1 000 tis. Kč
- realizace projektu „Izolační zeleň“  1 000 tis. Kč
- spolufin. projektu „Stavební úpravy čp.1“  1 000 tis. Kč
- opatření proti nasedání a hnízdění holubů            30 tis. Kč
- nespecifikované rezervy 1 659 tis. Kč
Celkem                    19 489 tis. Kč

Součástí závěrečného účtu statutárního města Ostrava, městského ob-
vodu Polanka nad Odrou je také přehled  hospodaření zřízených pří-
spěvkových organizací. Hospodaření Základní školy Heleny Salichové 
Ostrava - Polanka nad Odrou za rok 2018 skončilo  ziskem ve výši  
15 019,05 Kč.  (v hlavní činnosti ziskem ve výši 0,00 Kč, v hospo-
dářské činnosti ziskem ve výši 15 019,05 Kč). Hospodaření Mateřské 
školy Ostrava – Polanka nad Odrou skončilo v minulém roce ziskem 
ve výši 28 667,79 Kč (v hlavní činnosti ziskem ve výši 1 846,43 Kč,  
v hospodářské činnosti ziskem ve výši  26 821,36 Kč).        
    -LK-

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY MĚSTSKÉHO OBVODU
Vážení občané,
s příchodem léta je tu i další číslo polanského zpravodaje a opět přiná-
šíme shrnutí toho nejdůležitějšího, čím se rada a zastupitelstvo měst-
ského obvodu zabývalo.
Rada městského obvodu v období od 15. května do 1. července zaseda-
la čtyřikrát. Pravidelně jsou projednávány body majetkoprávního cha-
rakteru týkající se umístění inženýrských sítí v obecních pozemcích, 
či souhlasy s připojením sjezdu od rodinných domů k místním komu-
nikacím. Rada městského obvodu mimo jiných majetkoprávních věcí 
rozhodla nejprve o záměru pronájmu služebního bytu v II. NP Hasičské 
zbrojnice a poté pronájmu tohoto služebního bytu.
Na své 15. schůzi rada městského obvodu jmenovala nového ředitele 
Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková or-
ganizace. S účinností od 1.8.2019 byl jmenován novým ředitelem pan 
RNDr. Patrik Molitor. 
Dále rada městského obvodu
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava chodníků na 
točně autobusů ul. 1. května v Ostravě Polance nad Odrou“ se společ-
ností Ostravské komunikace, a.s. za cenu  298. 245,62 Kč bez DPH,
- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci 
veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce s názvem „Zkapacit-
nění komunikací Přemyšov, parkoviště hřbitov (PD+IČ), se společností 
DOPRAPLAN s.r.o. za cenu 747 841 Kč včetně DPH.
- rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na realizaci stavby s názvem „Místní komunikace  

a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, I. etapa“.
Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo na 4. zasedání dne 29.5.2019 
v zasedací místnosti úřadu městského obvodu. Důležitým bodem toho-
to jednání bylo schválení závěrečného účtu městského obvodu Polan-
ka nad Odrou za rok 2018, ze kterého vyplývá, že městskému obvodu 
vznikl přebytek hospodaření za minulý rok ve výši 19 489 404,60 Kč, 
který byl zapojen do rozpočtu našeho obvodu na rok 2019. Více o hos-
podaření městského obvodu je uvedeno v samostatném článku – Hos-
podaření městského obvodu.
Z projednaných bodů majetkoprávního charakteru stojí za zmínku 
např. – převod movitého majetku knihovny do majetku statutárního 
města Ostravy,  doporučení zastupitelstvu města rozhodnout o záměru 
prodeje obecního pozemku par. č. 1810/2 v k.ú. Polanka nad Odrou.
Tohoto jednání se zúčastnili i zástupci městské policie, kteří informo-
vali přítomné o možnostech a způsobech, které povedou ke zvýšení 
bezpečnosti na komunikacích v Polance nad Odrou. Byla vedena dis-
kuse, jak mezi jednotlivými zastupiteli a zástupci městské policie tak  
i s občany, kteří se přišli na toto zasedání podívat.  
Mezi zastupiteli na návrh občana byla vedena rozsáhla diskuse ve věci 
pořízení audionahrávek a videonahrávek ze zasedání zastupitelstva 
městského obvodu. Nakonec k návrhu nebylo přijato usnesení.
Jednotlivá usnesení jsou k dispozici na webových stránkách městské-
ho obvodu případně na požádání k nahlédnutí v kanceláři tajemnice 
ÚMOb Polanka nad Odrou.

Z.K.



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 22.06. 2019 proběhla dvě „Vítání občánků “. Slavnostního obřadu
přivítání mezi občany Polanky nad Odrou, které bylo pod vedením  
zastupitele pana Jiřího Adamce, se zúčastnilo celkem dvanáct miminek,
a to za hojné podpory rodinných příslušníků. Zpestřením bylo vystou-
pení dětí z mateřské školky a vystoupení žáků ze základní umělecké 
školy. 
Děkujeme všem, kteří se na těchto slavnostních obřadech podíle-
jí a rodičům ještě jednou blahopřejeme. Všem dětem přejeme do je-
jich života pevné zdraví, štěstí a lásku v kruhu svých nejbližších. 
                                                                                                               JF

BANKOMAT
V poslední době jsme zaznamenali novou diskusi občanů ohledně 
umístění bankomatu na území našeho městského obvodu, tak aby se 
zvýšil komfort bydlení pro obyvatele. Znovu jsme tak po delší době 
kontaktovali bankovní společnosti, zda by neměly zájem tuto službu 
provozovat.
Bohužel ani nyní zájem velkých bank nebyl. Většina těchto společnos-
tí se primárně zaměřuje na umístění bankomatů ve svých pobočkách  
a v místech klientsky silně exponovaných (např. nákupní centra,  
dopravní uzly aj.).
Reagovala pouze jediná banka, s kterou jsme zahájili jednání. Kromě 
finančně náročného technického řešení umístění bankomatu v budo-
vě městského obvodu byla jedna z podmínek banky provedení 850  
transakcí měsíčně. V případě nesplnění tohoto počtu by musel za kaž-
dou neuskutečněnou transakci doplácet z rozpočtu městský obvod.
S navrženými podmínkami banky jsme seznámili také zastupitelstvo 
městského obvodu a po zhodnocení celkové finanční náročnosti této 
služby jsme jednohlasně ustoupili od dalšího jednání.
Naši občané tak mohou využít bankomatu v nejbližším okolí v Klim-
kovicích nebo ve Svinově. Společnost Hruška také provozuje službu 
drobných hotovostních výběrů kartou přímo u jejich pokladen při ná-
kupu zboží.

PODĚKOVÁNÍ
Při příležitosti odchodu do zaslouženého důchodu bychom chtěli po-
děkovat řediteli Základní školy a mateřské školy v Polance nad Odrou 
panu RNDr. Josefu Teperovi za jeho dlouholetou obětavou práci ve 
škole. Oceňujeme jeho aktivní přístup k rozvoji naší školy, podporu 
mimoškolních aktivit dětí a korektní spolupráci s městským obvodem.
Zároveň přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví a spokojenost  
v osobním životě.

Za MOb Polanka nad Odrou – Pavel Bochnia, starosta
Za ÚMOb Polanka nad Odrou – Ing. Zdeňka Kloužková, tajemnice

NOVÉ VEDENÍ 
Z důvodu ukončení funkčního období ředitele Základní školy a ma-
teřské školy Polanka nad Odrou byl na základě doporučení výběrové 
komise jmenován Radou městského obvodu Polanka nad Odrou od 
1.8. 2019 do funkce ředitele příspěvkové organizace  pan RNDr. Patrik 
Molitor.
Věříme, že využije svých dosavadních zkušeností lektora na naší škole 
a naváže tak na dobrou spolupráci s obcí.
Přejeme do dalších let hodně úspěchů a spokojenost v pracovním i sou-
kromém životě.

Pavel Bochnia -  starosta

KNIHOVNA
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Žáci prvních tříd se během školního roku účastnili projektu Knížka 
pro prvňáčka, kdy každý měsíc navštěvovali knihovnu. 31. května pro-
běhlo v knihovně slavnostní dopoledne, kdy bylo pro děti připraveno 
spousta úkolů a her. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro 
děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána 
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné 
knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos to byla kniha spiso-
vatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Připravujeme:
Červenec a srpen
Lovci perel, celoroční projekt : leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 11. 7., 22. 8. od 10:00 – 11:00
Prázdninové pátrání, soutěžní kviz pro děti: 2. 7. – 29. 8.
O nejkrásnější foto z prázdnin, soutěž o nejkrásnější foto 2. 7. – 29. 8.
Září:
Na stopě s Scherlockem Holmesem: soutěžní kviz pro děti: 2. 9. – 30. 9.
Lovci perel, celoroční projekt: leden až prosinec
Broučci, klub pro nejmenší děti: čtvrtek 5. 9., 19. 9. od 10:00 – 11:00 
Klub Generace, klub pro seniory: čtvrtek 26. 9. 10.00 – 11.00 hodin 

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
Po:  13:00– 18:00
Út:  8:00 – 12:00;  13:00 – 15:00
St:  8:00 – 12:00;  13:00 – 15:00
Čt: 13:00– 18:00

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA 
Po:  ZAVŘENO
Út:  8:00 – 12:00;  13:00 – 15:00
St: ZAVŘENO
Čt: 13:00 – 18:00

Kontakt: e-mail: polanka@kmo.cz; tel: 599 522 454

Bc. Karla Zábojová, knihovnice
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SOUTĚŽ  STAVBA ROKU 2018
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S ohledem na pozitivní odezvu občanů a odborné veřejnosti k prove-
dené rekonstrukci budovy staré školy v Polance nad Odrou jsme se 
rozhodli přihlásit tento projekt do 13.ročníku  soutěže STAVBA MO-
RAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  za rok 2018. 
Tentokrát se soutěžilo v 6 kategoriích.  Naše stavba byla zařazena  
do I. -Kategorie stavby občanské vybavenosti – REKONSTRUKCE. 
Jednalo se o nejpočetněji obsazenou kategorii, kde bylo přihlášeno 12 
staveb. 
Odborná porota se skládá ze zástupců vyhlašovatelů – Svaz podnikate-
lů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 
Obec architektů a Moravskoslezský kraj.
V každé kategorii je udělena hlavní cena a dvě čestná uznání
Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
• celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do 
okolního prostředí
• kvalita a jakost stavebních prací
• vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
• plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby
• zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, ener-
getická úspornost, ekologické hledisko apod.)
Dne 13.6.2019 proběhlo v areálu Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích 
slavnostní vyhlášení výsledků, kde jsme získali ocenění
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
STAVBY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2018.
I-Kategorie stavby občanské vybavenosti – REKONSTRUKCE.

DOPRAVA
Vážení spoluobčané,
často od vás slýcháme, jak zoufalá je situace v bezpečnosti provozu na 
komunikacích v Polance nad Odrou. Věřte, že se touto situací zabývá-
me dlouhodobě a snažíme se nacházet řešení ke zklidnění a přehled-
nosti dopravy. 
Apelujeme dlouhodobě na vás řidiče a chodce k dodržování silničních 
pravidel, dopravního značení a zákonů. Pokud však je toto ignorováno, 
tak i sebelepší technické zařízení nepomůže a už jen přichází vámi stále 
více žádaná represe vůči bezohledným spoluobčanům.
Kromě technických řešení jsme se tak obrátili s žádostí o pomoc na 
Policii ČR a městskou policii.
S Policií ČR jsme řešili narůstající počty řidičů překračujících rychlost 
a dohodli jsme se na zkušebním měření na nových lokalitách. Byla vy-
tipována místa, kde lze měření bezpečně provádět:
- ul. Ostravská (přechod u zastávky MHD Janová).
- ul. Ostravská (zastávka MHD Tomášková).
- ul. 1. května (přechod u ÚMOb Polanka nad Odrou).
- ul. 1. května (přechod ul. Skotnice).
- ul. Janovská (zastávka MHD Polanka U Cihelny).
Zástupce Městské policie jsme přizvali na zasedání zastupitelstva, kde 
se i občané zapojili do diskuze nad touto problematikou a dostali odpo-
vědi na své dotazy přímo od odborníků.  

Připomeňme si tedy, jaké jsou zákonné normy pro provoz na chodní-
cích a komunikacích.
Chodníky musí mít šířku nejméně 1,5 m. Z tohoto důvodu musí být 
překážky na komunikacích pro pěší (zejména stožáry veřejného osvět-
lení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty) osazeny tak, aby byl 
zachován průchozí profil šířky nejméně 1,5 m. Tuto hodnotu lze snížit 
až na 0,9 m u technického vybavení komunikací svislého dopravního 
značení (ČSN 73 6110 a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).  
Z toho vyplývá, že nelze umísťovat na chodníky žádné poutače, cedule 
či domovní popelnice. I ty musí mít svůj prostor na umístění tak, aby 
nemuseli občané či zimní údržba kličkovat a maminky s kočárky mohly 
bez problému projet. 
 I pro místní komunikace platí určitá pravidla, kdy nejmenší šířka veřej-
ného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto 
šířku snížit až na 6,5 m. Ponecháním vozidla na komunikaci, ke které-
mu nás často vede pouze naše pohodlnost, můžeme zabránit plynulému 
průjezdu vozidel záchranného systému či svozu komunálního odpadu.
Policisté nemohou být všude a vždy, tak začněme sami u sebe a vycho-
vávejme soused souseda.                                                                                                                                  

M.Š.

Na úřad v Polance nad Odrou s platební kartou
Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou vychází 
občanům vstříc a dává jim možnost bezhotovostního placení prostřed-
nictvím platebních karet tím, že zřídil v pokladně městského obvodu 
platební terminál. 
Tato služba je všem občanům zpřístupněna od 01.07.2019. Vzhledem 
k tomu, že se bezhotovostní platby stávají samozřejmostí v našem  
každodenním životě, mohou všichni občané v pokladně našeho úřadu  
v době zkušebního provozu, který potrvá do konce měsíce srpna 2019, 

zaplatit zatím bezhotovostním převodem poplatek za psa, správní po-
platky, poplatky za pronájem hrobového místa a nájem včetně služeb  
u bytů. V případě potřeb ze strany občanů bude služba rozšířena i na 
další požadované platby.
Pro občana – plátce – při placení prostřednictvím platebních karet vy-
plývá jediná povinnost, a to nahlásit pokladní, že nebude platit v hoto-
vosti, ale platební kartou.  
 LK
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DNY PLNÉ RADOSTI
Poslední měsíce školního roku byly akcemi doslova nabité.  
V polovině května se v každé třídě uskutečnila besídka u příležitos-
ti Dne matek. Všechny děti se pilně připravovaly, aby své maminky, 
tatínky a ostatní rodinné příslušníky potěšily svým zpěvem, recitací, 
tancem a dramatizací. Během každého vystoupení ukápla nejedna slza 
dojetí a děti byly odměněny obrovským potleskem. 
Mezinárodní den dětí letos vycházel na sobotu, oslavili jsme jej tedy 
již na konci května. Paní učitelky ve třídách přichystaly pro děti různé 
sportovní hry. Za svou snahu obdrželi malí sportovci diplom a dáreček 
a všichni si pochutnali na zmrzlině. V pátek odpoledne nám počasí přá-
lo, a tak byly děti v doprovodu rodičů zvány na školní zahradu, kde na 
ně čekalo několik stanovišť se soutěžemi a občerstvením. Nechyběl ani 
skákací hrad a kolo štěstí plné výher. 
V červnu se předškoláci zúčastnili tradičního přespávání v mateřské 
škole, letos na téma “Z pohádky do pohádky”. V 18 hodin se školka 
otevřela a děti se rozloučily s rodiči. Všichni se převlékli do kostýmů 
a vydali se plnit úkoly na stanovištích rozmístěných na školní zahradě. 
Zábava pokračovala hledáním a nalezením ukrytého pokladu, diskoté-
kou a zpíváním u ohně.  Následně se děti odebraly do svých tříd, kde 
se uložily ke spánku a pod dozorem učitelek statečně přečkaly noc ve 
společnosti kamarádů. 
Třídy Včeličky a Berušky obohatily program Polanka Cupu svým ta-
nečním vystoupením v areálu Dělnického domu a třída Chobotničky 

se zúčastnila dětské taneční přehlídky na rodinném festivalu Ostravský 
kompot. 
V polovině měsíce června vyrazila celá mateřská škola na výlet do 
Hradce nad Moravicí. V areálu zámku na nás čekal bohatý program. 
Nejprve děti zhlédly divadelní představení o princi Bajajovi, poté si 
zblízka prohlédly ovce, kozy a koně, vyzkoušely si některé řemeslné 
práce a na závěr se prošly zámeckým parkem. Všichni účastníci si výlet 
užili a cestou zpátky do školky někteří spokojeně podřimovali. 
Hned další den proběhla v mateřské škole cvičná požární evakuace. 
Následně hasiči seznámili děti s hasičským autem a technikou, která se 
používá při hašení požáru, vyprošťování a stabilizaci zraněných osob. 
V závěru měsíce byli předškoláci pasováni na školáky, společně s žáky 
první a druhé třídy se zúčastnili vycházky k Dělnickému domu, opět 
navštívili dopravní hřiště a proběhla další beseda s Policií ČR. Za zmín-
ku stojí také návštěva knihovny a kostela svaté Anny. 
Děkujeme firmě Rappa za sponzorský dar do tomboly a panu Lukáši 
Prauskovi z Hospůdky u Machů za sladkou odměnu na dětský maškarní 
ples. Děkujeme také firmě Atlas za zmrzlinu ke Dni dětí a paní Lence 
Samkové za květiny do záhonů na školní zahradě. Děkujeme i panu 
Tomáši Nyklovi za dovoz písku do dětských pískovišť. 
Závěrem mi dovolte vám všem za celou mateřskou školu popřát krásné 
a pohodové prázdniny a budoucím prvňáčkům do jejich další životní 
etapy mnoho úspěchů a skvělých zážitků. 

Bc. Eva Urbánková 

KRÁSY POHRANIČNÍHO SLEZSKA
Dne 21. května 2019 se uskutečnil autokarový zájezd místní skupiny 
ČČK Polanka nad Odrou. Cílem byl městys Bílá Voda u Javorníku. 
Zde jsme navštívili výrobnu lázeňských oplatek a církevních potřeb 
– hostií. Vzhledem k ne příliš velkým výrobním prostorám jsme se roz-
dělili na dvě skupinky. Každá skupinka během čekání navštívila místní 
hřbitov, který je národní kulturní památkou a kde jsou uloženy zemřelé 
řeholní sestry z doby internace, vojáci a občané městyse, kteří pad-
li během druhé světové války. Společně jsme pak navštívili Muzeum 
internace, izolace a integrace, kde jsme se seznámili s pohnutou his-
torií tohoto pohraničního městečka a jeho obyvatel. Polední přestávku 
jsme učinili ve vesnici Bílý Potok a jeho restauraci. Oběd všem chutnal  
a načerpali jsme sílu na náš odpolední program. Další zastávkou zájez-
du bylo poutní místo Maria Hilf (Panna Maria Pomocná) ve Zlatých 
Horách. Průvodcem nám byl místní farář, který nás seznámil s historií 
tohoto poutního místa v nádherném prostředí Jeseníků. 
Naše poslední zastávka byla na farmě Bellama v Holčovicích, kde jsme 
měli navštívit africké muzeum Safari. Přestože návštěva byla řádně ob-
jednaná a potvrzena, nikdo nás neočekával. Tak jsme už za mírného 
deště pokračovali ve zpáteční cestě do Polanky. 
I přes tuto nepříjemnost se zájezd místní skupiny ČČK vydařil a společ-
ně jsme tak mohli zahájit oslavy 70 let od vzniku Českého červeného 
kříže v Polance nad Odrou.

Marie Krejčí
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VK POLANKA NAD ODROU
Vážení přátelé, kamarádi a spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto uvedli do dění volejbalového klubu a před-
stavili Vám plody našeho celoročního snažení ve volejbalové sezóně 
2018/2019.
Našim nejmladším hráčům se zadařilo v turnajových zápasech barev-
ného volejbalu trojic, a to až do té míry, že si z některých z nich dovezli 
domů medaile. Na úrovni krajských přeborů letos zakusily naše starší 
žákyně poprvé hru o šesti hráčích, a ačkoliv to pro ně nebylo vůbec 
lehké, popraly se s tím víc než dobře a umístily se na 26. místě z 29 
družstev. Družstvo kadetek se po velkých soubojích umístilo na 4. mís-
tě z 12 týmů, juniorky po sezóně plné změn vybojovaly poctivé 7. místo 
z 11 týmů a ženy A obsadily 6. místo z 12 družstev.
Okresní přebor v letošní sezóně ovládlo naše družstvo žen B, které po-
razilo všech 10 zbývajících týmů a neméně úspěšní byli i muži, kteří se 
umístili na 2. místě z 10 týmů.
Co se týče tradičních turnajů pořádaných volejbalovým klubem jste si 
určitě všimli plného areálu Dělnického domu v sobotu 25. května, kdy 
se na hřištích pro plážový volejbal konal generační turnaj. Z celko-
vého počtu 30 hráčů různých věkových kategorií vzešlo 6 ženských  
a 5 mužských týmů, které se mezi sebou utkaly o co nejlepší umístění. 
A jelikož nám počasí přálo a nálada byla bezvadná, opět jsme měli 
šanci se přesvědčit o tom, jak je důležité udržovat kolektiv a utužovat 
tradice našeho volejbalového klubu.
V červnu jsme dále na naše sportovní tradice navázali rodinným tur-
najem, jež je vždy pořádán rodinou, která v předchozím roce vyhrála. 

Dva roky držela vítězné žezlo rodina Dluhošova, ale letošní ročník po 
finálovém zápase s rodinou Mikloszovou ovládli Gramelovi. Z celko-
vého počtu 11 družstev se pak na třetím místě umístila rodina s názvem 
BO!!!.
Turnaji to však pro nás nekončí a již brzy se s výzvou nové sezóny 
2019/2020 a se snahou pokořit své dosavadní výsledky všechny naše 
týmy vrhnou do příprav na letních soustředěních, která se pro družstva 
žaček a kadetek budou konat na Setině, pro juniorky a ženy A na Horní 
Bečvě.
Všem našim týmům tedy přejme do nové sezóny ještě víc sportovních 
úspěchů, radost ze hry, bezva partu a trpělivé trenéry, bez jejichž práce  
a obětavosti by se naše volejbalové fungování neobešlo.
A protože se náš oddíl neustále rozrůstá a v této době se můžeme pyšnit 
tím, že pokrýváme téměř všechny věkové kategorie ženských družstev. 
Proto, pokud byste také Vy sami nebo Vaši známí či rodinní přísluš-
níci zatoužili vyzkoušet tento druh sportu na vlastní kůži, neváhejte 
se nám ozvat. Všechny informace včetně kontaktů na trenéry, fotek či 
rozdělení do jednotlivých družstev naleznete na našich stránkách www.
goliash.net/volejbal.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcioná-
řům a rodičům, kteří  věnují svůj volný čas rozvoji polaneckého volej-
balu, a velký dík patří také všem sponzorům a partnerům, mezi které 
patří především městský obvod Polanka nad Odrou, Magistrát města 
Ostravy a  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez nichž 
bychom nemohli naše cíle realizovat.

Odrazový můstek připraven!
Prázdniny jsou obdobím, na které se těší nejen školní mládež a učitelé, 
ale také hoteliéři, vlastníci autokempů a aquaparků, prodejci rychlého 
občerstvení i pořadatelé open-air akcí. My v Sokole dobu prázdnin vy-
užíváme k tomu, abychom na další sportovní sezonu opět trochu zvele-
bili areál i sokolovnu, abychom připravili sportovní i kulturní aktivity 
pro naše členy a také pro širokou veřejnost. Tato doba je pro nás takový 
„odrazový můstek“, který nám umožní s lehkostí vystartovat do nové 
sezóny.
Od září budou probíhat pravidelné aktivity – stolní tenis a florbal pro 
děti i dospělé, tenisové lekce pro děti; hodiny street dance pro mládež, 
taneční lekce DanceF!t pro dívky a ženy. Máme už pro vás připraveno 
i několik novinek pro rodiny s dětmi: v sobotu 21.9.2019 od 8.00 – 
DOBYTÍ ONDŘEJNÍKA – rodinný vlakový výlet se spoustou legrace 
a testováním zdatnosti různých věkových skupin; v  pátek 27.9. – NOC 
SOKOLOVEN – ukázky sportů, soutěže pro nejmenší, stanování na 
sokolské louce nebo přespání v sokolovně, v sobotu 28.9. – ukázková 
hodina DANCE F!T.
V září také proběhne oblíbené představení ochotnického spolku, pro 
tentokrát přijede z VřesinyDiVoch, který sehraje vtipné představení 
ZaseTitupitelé.
Bližší informace najdete na www.sokol-polanka.cz a na naší nástěnce 
před areálem na ulici 1.května.

Na společné akce TJ Sokol zve ses. Honová

VÝLETY PRO SENIORY
Chceme Vám tímto představit projekt „Výlety seniorů“.
Akce jsou finančně podporované Moravskoslezským krajem a mohou 
se jich zúčastnit senioři nad 60 let bydlící v tomto regionu.
Účastník výletu platí pouze 200,-Kč, všechny další náklady jsou hra-
zeny z dotací MSK. 
V ceně je služba průvodce, oběd, vstupné do navštěvovaných míst,  
pojištění i doprava.
Zájemci mohou navštívit např.: zámek Radúň, Karlovu Studánku,  
Pustevny, Muzeum klobouků v Novém Jičíně a další zajímavá místa 
našeho kraje.
Výlety pořádá a organizuje společnost EDUKA24 spolu s Moravsko-
slezským krajem.
Nabídku výletů a rezervaci najdete na www.vyletysenioru.cz
POZOR !!!  
I když autobusy mají určený odjezd z jiného města, je možné se domlu-
vit na nástupu v Ostravě, a to na telefonním čísle 774 765 550.

JP
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FAMÓZNÍ SEZONA FKSK POLANKA 
Fotbalová sezona 2018/2019 byla pro Fotbalový klub SK Polanka plná 
výzev a napětí. To vše v červnu vyvrcholilo k naší radosti v tak očeká-
vanou oslavou nejednoho úspěchu! 
Vrcholem pro nás všechny je především výkon týmu mužů. Postup do 
divize je tady! Cesta k tomu byla dlouhá a mnohdy nelehká. Psal se 
leden roku 2008, kdy jsem přišel do Polanky s vysokou ambicí návratu 
k divizi, která se v Polance hrála v sezoně 1991/92. Přes 1.B třídu,  
1. A třídu a kraj jsme se po dvanácti sezonách do divize dostali! Tímto 
bych chtěl poděkovat současným i bývalým hráčům, členům výboru, 
masérům, trenérům, fanouškům, sponzorům a všem, kteří se na chodu 
jakkoli podíleli. Děkuji za jejich podporu, píli, snahu, čas, soudržnost 
a komunikaci, bez které by takto velký úspěch pro tak malý klub nebyl 
možný. 
Samotný postup jsme s nadšením oslavili, teď už se ale soustředíme na 
velikou výzvu, a to je divize samotná. Tímto postupem nám je umož-
něna také účast na celorepublikovém poháru „MolCup“, kde v prvním 
kole dne 27. července předvedeme své síly na domácí půdě s Novým 
Jičínem. V případě postupu nás pak čeká Frýdek-Místek, a to opět na 
domácím hřišti. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši podporu!
Vedle A mužů nám dělají velikou radost také naši mladší žáci, kteří 
suverénně vyhráli svou skupinu. Vzhledem k obstojnému počtu dětí 
a vysoké kvalitě hráčů, o čemž svědčí zájem největších ostravských 
klubů o přestup některých z nich, jsou mladší i starší žáci přihlášeni pro 
novou sezonu v Krajské soutěži. Domácí zápasy se budou hrát v soboty 
v 9.00 a 10.30 hodin. Přijďte i je podpořit!
Letos se nám dařilo napříč všemi věkovými kategoriemi. V závěsu tak 

nezůstali ani veteráni, kteří postoupili ve své kategorii do celorepub-
likového finále, které se odehrálo ve Slaném u Prahy. Gratulovat jim 
můžeme k vybojování 5. místa. 
Vedle soustředění se na soutěž samotnou jsme neopomněli ani akce, 
které jsou pro náš klub již tradicí. Jednou z nich je Global Stream Cup, 
tedy červnový turnaj pro všechny tři kategorie přípravek. Účastnilo se 
28 týmů, dohromady přes 300 dětí. O to větší byla radost našich hráčů 
kategorie U11, kteří se umístili na 1. místě! Děkuji všem, kteří se na 
organizaci podíleli a byli tak nedílnou součástí dalšího úspěšného roč-
níku. Během jara se odehrály další čtyři turnaje. O letních prázdninách 
pak tradičně mladší žáci a přípravky vyjedou na fotbalový tábor do 
Veřovic, kde si užijí nejen fotbalových aktivit. 
Závěrem bych chtěl uvést, že si velmi vážím celkového počtu hráčů od 
nejmenších až po ty nejstarší. Uvědomuji si důležitost dobré základny 
již od těch nejmenších hráčů a jsem velmi rád, že máme v klubu tak 
velký počet dětí. Chtěl bych tímto poděkovat všem trenérům, kteří se 
dětem věnují s nadšením, a dále pak především rodičům, bez jejichž 
podpory by to nebylo možné.
Děkujeme také obci, se kterou máme velmi dobrou spolupráci. Plány 
do dalších let jsou veliké, a to především v rekonstrukci areálu, který 
by tak mohl v rámci obce poskytnout mnohem širší využití pro všechny 
občany. 
Držte nám palce, ať v konkurenci Opavy, Karviné, Havířova, Třince  
a dalších obstojíme. Přijďte nás podpořit už 11. srpna, kdy se odehraje 
1. utkání v divizní soutěži s Dětmarovicemi!

Bc. Radovan Řehulka, předseda klubu

VČELY  =  ŽIVOT
ZO ČZS v Polance n/Odrou uskutečnila dne 24.5.2019 jednodenní 
zájezd do včelařského muzea a skanzenu v Chlebovicích, Městského 
pivovaru a pekárny Štramberských uší ve Štramberku.
Ve včelařském domě pro nás připravila paní Knödlová videoprojekci 
a přednášku o životě včel, včelaření i včelích produktech, které bylo 
možno zakoupit ve včelařské prodejně. V muzeu jsme zhlédli nejstarší 
úly, medomety, medaile, odznaky, známky s včelí tématikou i dekret 
Marie Terezie o včelařství.
Ve Štramberku byla zajištěna exkurze Městského pivovaru a komento-
vaná prohlídka pekárny Štramberských uší naší babičky, včetně ruční 
výroby.
Celý den nás provázelo krásné počasí a dobrá nálada.  
         Polanští zahrádkáři
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POLANKA CUP 2019
Jubilejní pětadvacátý ročník mezinárodního turnaje Polanka CUP.
Jako již tradičně se druhý červnový víkend konala v naší obci událost, 
která má v mládežnické házené své jméno nejen u nás. Letos se turna-
je opět zúčastnila družstva ze sousedního Slovenska, a to ve čtyřech 
věkových kategoriích (mini žáci, mladší žáci, starší žáci a mladší do-
rostenci). 
Účastníky a návštěvníky nabitý program turnaje se odehrával přede-
vším v areálu fotbalového hřiště a základní školy, kde se pátek večer 
konalo slavnostní zahájení, nástupem všech 56 družstev z 28 klubů  
z území České a Slovenské republiky. Po něm následovala velmi oblí-
bená turnajová tombola, která skrývala mnoho sportovních cen, mezi 
kterými bylo možné mimo jiné nalézt hodnotné dary sportovního part-
nera turnaje, firmy SALMING. Večer byl provázen hudebním doprovo-
dem a ukončen  tradičním ohňostrojem.
I přes páteční deštivé ráno panovalo během letošního ročníku turnaje 
velmi příznivé počasí, což  přispělo k hladkému chodu celého progra-
mu akce a také dětského dne. Ten se jako vždy konal v areálu Dělnic-
kého domu v průběhu celého sobotního odpoledne. Mimo jiné měli 
nejmladší účastnící tohoto turnaje možnost navštívit a shlédnout ani-
mované filmové představení v místním kině Retrostar. 
Sportovní část turnaje probíhala po tři dny na různorodých typech po-
vrchů. Na původně škvárovém fotbalovém hřišti byl opět instalován 
povrch z umělé trávy, na kterém vznikly tři házenkářské hrací plochy. 
Velký dík tedy patří členům fotbalového klubu za pomoc při přípravě 
těchto sportovišť. Hru na tomto neobvyklém povrchu si vyzkoušely ze-
jména žákovské kategorie. Krásné souboje byly k vidění také na obou 
hřištích v areálu Dělnického domu a ve sportovní hale. Různorodost 
hracích povrhů je součástí turnaje a učí mladé hráče přizpůsobit svou 
hru podmínkám daného hřiště. Všichni účastníci a zejména ti nejmenší 
zvládli svá utkání obdivuhodně, s velkým zaujetím pro hru a nadšením 
z házené. 

Nedělní dopoledne bylo již tradičně dnem určeným pro velká finálová 
utkání. Ta probíhala ve zcela zaplněné, ve švech praskající sportovní 
hale za mohutného povzbuzování fanoušků a také ostatních účastníků 
turnaje, kteří neměli tolik štěstí a do finálových soubojů neproklouzli. 
Poslední utkání se dohrála těsně po nedělním poledni a následovalo 
slavnostní vyhlášení vítězných družstev korunované odměněním nej-
lepších jednotlivců v daných věkových kategoriích. Ceny a poháry 
předali společně s panem starostou Pavlem Bochniou také předseda 
našeho klubu házené Ing. Jaromír Friedel a hráčka ligového házenkář-
ského klubu z Poruby Barbora Mýlková, která již několik let pomáhá  
s organizací turnaje.
V závěrečném bilancování turnaje můžeme opět zmínit rekordní čísla, 
kdy počet účastníků vysoce přesáhl hranici 900 osob, na turnaji pra-
covalo 50 pořadatelů, zapisovatelů a dobrovolníků z řad rodičů našich 
hráčů, kterým patří velké díky. Celkově se v průběhu tří hracích dní 
odehrálo 189 utkání, které řídilo dohromady na 30 rozhodčích. 
Jako pořadatele nás velmi těší, že má turnaj své stálé příznivce, tzn. 
družstva, která se k nám do Polanky pravidelně již mnoho let každoroč-
ně vracejí, ale také nováčky, kteří byli na setkání mladých házenkářů 
letos poprvé.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali za dobrou práci všem pořada-
telům, organizátorům, sponzorům a dalším dobrovolníkům, kteří se po-
díleli na zajištění chodu turnaje a za finanční i materiální pomoc našim 
partnerům městskému obvodu Polanka nad Odrou, statutárnímu městu 
Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Základní škole a mateřské škole 
Polanka nad Odrou.
Podrobné informace uvádíme na našich webových stránkách www.ha-
zena-polanka.cz a www.polankacup.cz. 

Příjemné prožití prázdnin přejí házenkáři 
z SK Házená Polanka nad Odrou.

Letní prázdniny v ZUŠ H. Salichové
Školní rok 2018/2019 dospěl ke svému závěru a s ním se na dva měsíce 
zavřely dveře ZUŠ H. Salichové.
Školní rok v “nové” budově ve společnosti radnice a knihovny zname-
nal další mezník v životě naší školy. Vše bylo umocněno 60. výročím 
od založení ZUŠ. 
Přesto, že léto je v plném proudu, probíhají také přípravy na nový škol-
ní rok. Ten začíná v pondělí 2. září. 
Na naše nejmenší žáky, tedy žáky přípravného studia (PHV a PVV), 
budou čekat naši vyučující. V pondělí od 9:00 bude paní učitelka  
Pěčková čekat na žáky PHV ve třídě hudební nauky, pan učitel Kus na 

žáky PVV ve třídě výtvarného oboru v ZUŠ. Proběhnou zahajovací 
schůzky, kde rodiče našich nových žáků dostanou informace o průběhu 
studia. Tyto schůzky časově navazují na zahájení školního roku v ZŠ. 
Rodiče se tedy přesunou z budovy ZŠ do budovy ZUŠ. Žáci vyšších 
ročníků budou individuálně pozváni svými vyučujícími, aby si v prů-
běhu týdne domluvili rozvrh a výuka mohla začít.
Opět nás všechny čeká rok plný aktivit (koncertů, výstav apod.).  
Věřím, že to bude opět rok úspěšný a radostný. Za všechny naše za-
městnance vám přeji krásný zbytek léta a těším se na setkání v září.

Mgr.art. Petr Kotek - ředitel ZUŠ H. Salichové
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Vesnické sportovní hry 2019 
Polovina letošního roku je za námi, stejně tak jsou na tom i letošní Ves-
nické sportovní hry. První půlka se reprezentantům Polanky nad Odrou 
vydařila skvěle. Přes prázdniny budeme odpočívat na krásném druhém 
místě. K tomuto výsledku nám mimo jiné dopomohlo fantastické umís-
tění v disciplínách plavání, badminton, běh, volejbal a hlavně vítěz-
ství našich nohejbalistů. Co mne těší nejvíce je to, že se do soutěžních 
disciplín zapojují i mladí sportovci, možná na některé zapomenu, ale 
rád bych jmenoval Michaela a Danielu Jandovy, kteří pomohli týmu 
plavců ke skvělému třetímu místu, nebo lyžaře Matyáše Gamona. Nyní 
nás čeká druhá polovina, kde už vyhlídky na umístění nejsou tak růžo-
vé, ale jde zde především o setkání sportovců okolních vesnic. Děkuji 
všem, kteří se na této akci podílí a ještě podílet budou, a to jak na poli 
startovním, tak i pořadatelském. 

Za Školskou, sportovní a kulturní komisi Martin Sýkora 

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií hmyzu a života 
v trávě pohledem makroobjektivu, které zachytil fotograf 

Pavel Schneider. Jedná se o sbírku snímků živočichů, 
které byly pořízeny pouze na území Janové.

Žijí s námi, známe je všichni, jsou součástí našich životů, 
neboť tu byli před námi a budou tu i po nás. 

Ne vždy a ne všechny je nutné zašlápnout či zamáčknout. 
Mnohdy tak činíme a ani nevíme, 

koho jsme připravili o právo na život. 
Přijďte se jim podívat do očí.

Výstava proběhne v Dělnickém domě 
v Polance nad Odrou

dne 14.9.2019 od 13 hod.

Autorská výstava fotografií MRŇOUSKOVÉ Z JANOVÉ
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Informační tabule Městské policie Ostrava

Sebeobrana pro ženy!!!
Ženy a dívky, jakožto oběti násilné a mravnostní trestné činnosti, 
jsou druhou cílovou skupinou výše zmíněného projektu.V říjnu 2019  
započne sebeobrana pro ženy, která je součástí projektu „Mimořádné 
situace v běžném životě“. Tímto zveme zájemkyně, aby se přihlásily 
na Městské policii Ostrava. Bližší informace získáte na tel. 720 735 
125 nebo na emailu info@mpostrava.cz. Kurz je složený z deseti lekcí  
a bude se konat v budově IBC na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě,  

kde se Vám budou věnovat zkušení lektoři Městské policie Ostrava. 
Hlavním cílem projektu je seznámit účastnice se základy sebeobrany. 
Nedílnou součástí je také zvýšit účastnicím povědomí o principech 
bezpečného chování v běžném životě, kyberprostoru. 

Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR 
a statutárním městem Ostrava.

Věděli jste, že městská policie v rámci prevence kriminality a informo-
vanosti občanů provozuje v Ostravě aktuálně 18 informačních tabulí? 
Více o tom, kde je můžete nalézt a co se v nich dočtete, najdete v ná-
sledujícím článku.
Vůbec první informační tabule městské policie se v Ostravě objevily 
v nejlidnatějším městském obvodu Ostrava-Jih. Psal se listopad roku 
2012. Šlo o celkem 5 tabulí. Počet se následně postupně rozšiřoval až 
na nynějších osmnáct.  
Cílem projektu je dostupnost informací touto osvědčenou formou pře-
devším občanům, kteří nemají přístup k internetu a sociálním sítím.
Právě to bylo jedním z kritérií, podle kterého byly vybrány lokality pro 
umístění informačních tabulí.
Záměrem je dostatečná informovanost široké veřejnosti o chystaných 
preventivních projektech městské policie, programech a akcích v pří-
slušných městských obvodech.
Prostřednictvím informačních tabulí občany informujeme o možnos-
tech zajištění vlastní bezpečnosti. Získají zde kontakty na jednotlivá 
pracoviště městské policie, tísňové linky, krizová a intervenční centra 
i azylová zařízení. Tyto tabule se pravidelně aktualizují na základě no-
vých informací o připravovaných akcích. 

SEZNAM INFORMAČNÍCH TABULÍ:
Hulváky – ul. 28. Října – Hulvácký kopec (u zast. MHD)
Mariánské Hory – ul. Přemyslovců (ÚMOb)
Přívoz - Sad B. Němcové (u zast. MHD)
Hrabůvka – ul. Dr. Martínka, před Poliklinikou
Výškovice – ul. Lumírova, před střediskem Terapeut
Zábřeh – dům s pečovatelskou službou ul. Horymírova (uvnitř domu)
Zábřeh – nám. Gen. Svobody (uprostřed)
Zábřeh – nám. SNP (uprostřed)
Poruba - ul. 17. Listopadu (u Duhy)
Poruba - Nezvalovo náměstí
Městský obvod Radvanice a Bartovice
Bartovice – plavecký bazén U Ještěrky
Radvanice – ul. Těšínská – ÚMOb
Městský obvod Slezská Ostrava
Hrušov – ul. Na Liščině
Kunčičky – ul. Pstruží
Svinov – ul. Bílovecká (ÚMOb)
Svinov – ul. E. Rošického
Městský obvod Vítkovice
Vítkovice – Mírové náměstí (u nemocnice)
Vítkovice – Náměstí Jiřího z Poděbrad (u pošty)
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Na čo je vojáku třeba kášňa? 
Sedíme na dřevěných fošnách v roli laviček a stolů, probíráme „zásad-
ní“ otázky života, popíjíme a pozorujeme taneční kreace na asfaltovém 
parketu prováděné za doprovodu již reprodukované hudby. Jsme ob-
klopeni spoustou děcek, které si užívají netradiční večer, jež výjimečně 
netráví ve společnosti televize či jiných elektronických narkotik. Atmo-
sféra je parádní. Zkouším si vybavit tu energii, ve které jsem jako dítě 
či dorostenec býval, když jsem se ve společnosti vrstevníků vydával na 
občasné akce mimo domov. V dětství jsem měl to štěstí, že jsem narazil 
na dospěláky, kteří byli ochotni svůj volný čas věnovat nám, nastu-
pující generaci a umožnili nám trávit volný čas zábavným způsobem. 
Bohužel v dnešní tobě se tento druh jedinců stává druhem ohroženým.
Reprodukovaná hudba si dává pauzu? Co to je?. Odpověď přichází 
záhy. Starosta obce osobně nás žádá, abychom opustili areál. „Si dělá 
srandu?“, jsme sborově odtušili a starosta dál pokračuje v obcházení 
areálu. Za chvíli se dostavuje i „hlídka VB“, která byla povolána na 
pomoc uvědomělým občanem, kterému leží na srdci pořádek v obci. 
Naše skupinka žila v domnění, že večírek na Dělňáku  během Polanka 
Cup je jednou z mála akcí, která má posunutou zavíračku. Naprosto 
chápu, že sousedé Dělnického domu nechtějí den co den poslouchat 
hluky a taky oceňuji angažovanost místních občanů, kterým není lho-
stejno, co se kolem děje a rukou společnou jsou schopni donutit úřady, 
aby konaly. A úřady konaly a výjimku zrušily…
Bydlení vedle areálů, kde se ve větším počtu scházejí lidé, přináší sou-
sedům jistá omezení stejně jako bydlení u vlakových či tramvajových 
tratí nebo dálnic. Zodpovědná obec se tato omezení snaží zmírňovat. 
Klademe si s kamarády otázku, zdali se pro sousedy areálu dá něco 
udělat. Bydlíme totiž nedaleko a areál navštěvujeme docela často jako 

sportující i bavící se občané. Ano, můžeme areál uzavřít kompletně.
Lehce rozmrzele se smiřujeme se skutečností, že večírek končí a ke-
cáme o tom, jak velkou újmou taková akce pro okolí je. I další výzvu 
starosty ignorujeme. „No příště budu muset objednat sekuriťáky, ať to 
vyklizení jde rychleji“, reaguje starosta. Nadále sedíme a vžíváme se 
do pocitů rozvracečů režimu na undergroundových akcích za totáče. 
Nikdo z nás s ukončením akce vnitřně nesouhlasí, ačkoli tím jasně pod-
kopáváme nastolený řád. Občasná změna denní rutiny přece k životu 
patří. Je mrzuté, že je to v tomto případě na něčí úkor. Tento úkor po-
rovnáváme s prací mnoha dobrovolníků, kteří za párek a pivo přilo-
žili ruku k dílu, aby taková akce, která nemá široko daleko obdobu, 
mohla proběhnout. Meditujeme nad tím, proč jedni jsou přesvědčeni  
o prospěšnosti akce a druzí k ní přistupují způsobem majora Terazkyho:  
„Na čo je riadnemu občanu Polanky třeba polankakap?“ 
Polanka Cup nejde „popílit“, ale jde notně znepříjemnit: „Dobrý den 
dámy, který tým jdete zaregistrovat? Hygina? Hygie? Takový tým tady 
nemáme!?“ „Jo, že jste z hygieny? Že naším spoluobčanům leží na srd-
ci péče o zdraví sportovců, tak že Vás povolali na pomoc?“
Diskuse pokračuje rozborem celé situace. Docházíme tradičně k ne-
jednoznačnému závěru. Ta lepší stránka věci je, že podobné aktivity 
uvědomělých občanů dnes končí pouze pokutou, nikoli pobytem pro-
vinilců v nějakém lágru. Ta horší je, že se bude pro příští ročník těžko 
hledat tým do kuchyně. Kdo by chtěl za dobrotu dostat litr pokuty za to, 
že nemá na hlavě předepsanou pokrývku hlavy? 
Pivo už nám nenalijí… Je čas jít domů, škoda. Ale alespoň obyvatelé 
okolních usedlostí můžou prožít klidný všední pozdní večer.

JIŘÍ HON

SKROMNÝ MILIONÁŘ MÍŘÍ DO PENZE
Stálost, pokora a skromnost nejsou zrovna módní hity. Naštěstí jsou mezi námi takoví, kteří módě nepodléhají. Není mnoho lidí, kteří by celý svůj 
profesní život zůstali věrní jednomu zaměstnavateli. Jednoho z nich máme u nás v Polance, a tím je p.Břetislav Frýdl – řidič autobusů na linkách 
MHD.  K Dopravnímu podniku Ostrava nastoupil hned po vojně, 5. 4. 1977. Asi rok jezdil na linkách č. 38 a 39. Od 1. 4. 1978 jezdí na lince č. 
46 (z Polanky do Krásného Pole) a jezdí na ní dodnes. Zde se taky potkal se svou budoucí ženou a brzy se z něho stal občan naší Polanky. Mnoho  
z nás mělo možnost se s ním svézt, a vy, kteří jste to ještě nestihli, máte nejvyšší čas. 1. 8. 2019 se totiž náš oblíbený pan řidič s dopravním podni-
kem rozloučí a bude si užívat zaslouženého důchodu. Málokdo z nás si dovede náročnost tohoto povolání představit. Na ranní směnu, která začíná 
kolem 4. hodiny, se vstává před 3. hodinou ranní. Odpolední směny končí po půlnoci. Než dojede řidič domů, kdy se asi uloží ke spánku? Nebo 
- jak vyřešit prekérní situaci, když člověk musí….?
Za svou karieru řidiče Dopravního podniku najezdil Břéťa bez nehody téměř 2 miliony kilometrů. Co si pod tím číslem můžeme představit?  
Třeba 45 x cestu kolem zeměkoule nebo 5x cestu mezi Zemí a Měsícem. Najezdil toho opravdu hodně a jezdil vždy bezpečně a pro cestující 
měl vždy dobré slovo nebo alespoň úsměv. To jsou a stále budou hodnoty, které dělají z člověka „Člověka“. Proto mu z celého srdce přejeme,  
aby si dlouho a ve zdraví užíval pohody, rodiny, kamarádů i krásné muziky, která je pro něho velikým koníčkem.

Za kamarády a sousedy z Polanky Lenka.
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Den obce 
Polanky nad Odrou
Den obce 
Polanky nad Odrou

14.9.2019

Vstupné zdarma.
Akce se koná za každého počasí. 

Zastřešení pro 400 osob.
Občerstvení zajištěno.

Akci pořádá Školská, kulturní a sportovní komise 
při Radě městského obvodu Polanka nad Odrou 

AREÁL DĚLNICKÉHO DOMU 

POLANKA NAD ODROU

DOPOLEDNE od 9:00

Sportovní dopoledne pro děti, prezentace jednotlivých sportovních oddílů, 

kde si budou děti moct vyzkoušet jak probíhá trénink a co který sport obnáší.

Od 12:00 turnaje v nohejbalu a plážovém volejbalu pro místní sportovní družstva. 

Zájemci se mohou hlásit do 8. 9. 2019 na mob. 737 621 949. (účast  min. 4 týmy)

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše o ceny.
(Soutěž se bude konat při účasti min. 4 týmů. Informace: Hostinec Dělnický dům) 

ODPOLEDNE: 

Vystoupení dětí z místní školy a Základní umělecké školy Heleny Salichové

Atrakce pro děti a jiné překvapení během celého odpoledne

Vystoupení skupin Kofe a Vlna, Karamel, Schelinger Revival

Zpěvačka Heidi Janků

Na závěr Diskotéka Mirka Petříčka 

Během dne v sále Dělnického domu výstava nástěnek 

zájmových organizací a vernisáž fotografii 

občana Janové Pavla Schneidera.
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KOSMETIKA ALENA  PROGRAM KINA NA SRPEN A ZÁŘÍ 2019
Úterý 20.08.
Mary Poppins se vrací  
mládeži přístupno
Film se odehrává kolem roku 1930, v ob-
dobí ekonomické krize v Londýně. Ve filmu 
jsou děti známé z původního filmu, Michal  
a Jana, už dospělé. V Třešňové ulici žije Mi-
chal se svými třemi dětmi a vychovatelkou 
Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrá-
tu, objeví se v rodině Banksových opět ta-
jemná chůva Mary Poppins. Za pomoci ve-
selého lampáře Jacka a svých jedinečných 
kouzelných schopností pomůže rodině zno-
vu nalézt ztracenou radost a štěstí. 
Začátek v 18 hodin                            
(délka 130min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 27.08.
Teroristka    
nevhodný mládeži do 12. let
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka 
je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, 
která si jednou řekne, že už si nechce při-
padat jako kráva. Když jí proti arogantnímu 
strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) ne-
pomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), 
sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co 
většinu z nás občas napadne, ale hned tu 
myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však 
zjistí, že stejně, jako je vražda složitá mo-
rálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí 
bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel 
Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita 
jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale 
pak se dycky něco posere.“
Začátek v 17 a 19 hodin                            
(délka 95 min., vstupné 40,- a 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 03.09.
Dumbo    
mládeži přístupno
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje býva-
lou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly 
a Joe, aby se starali o novorozeného slona, 
jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku 
ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se 
zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus ne-
uvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba vel-
mi zajímá podnikatel V.A. Vandevere, který 
angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj 
nejnovější zábavní podnik Dreamland
Začátek v 18 hodin                            
(délka 112min., vstupné 70,- Kč)

Úterý 10.09.
Co jsme komu zase udělali  
nevhodný mládeži do 12. let
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré 
dobré Francie a tudíž i správní maloměš-
ťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili 
s tím, že se jejich dcery provdaly za muže 
rozličných původů a podařilo se jim překo-
nat všechny jejich zakořeněné předsudky. 
Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři 
švagrové Rachid, David, Chao a Charles 
jsou odhodláni z mnoha různých důvodů 
opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou prá-
vě Cloude a Marie Verneuilovi? 
Začátek v 19 hodin    
(délka 98min., vstupné 80,- Kč)

Úterý 17.09.
Na střeše    
nevhodný mládeži do 12. let
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 

dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), 
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého 
na střeše svého domu. Mohou však dva  
takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden pro-
stor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže 
jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevra-
živého pána, rozzlobeného na celý svět, 
který mu neuchopitelně uniká a mladíka, 
který hledá východisko ze zoufalé situace 
v neznámém městě, přináší mnoho třecích 
ploch, tragikomických situací, ale i překva-
pivých nápadů a řešení. 
Začátek v 17 a 19 hodin                            
(délka 97min., vstupné 40,- a 80,- Kč)
PRO SENIORY UVEDEME FILM V 17 HODIN 
ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Úterý 24.09.
Zelená kniha    
nevhodný mládeži do 12. let
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček 
Tony „Pysk“ Vallelonga má mezi newyor-
skými Italy pověst chlápka, který dokáže 
vyřešit každou šlamastyku. Slavný černoš-
ský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto na-
jímá jako řidiče a bodyguarda na turné po 
divokých státech amerického Jihu 60. let. 
Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale 
o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu 
a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikla-
dem: kultivovaný génius jemných mravů a 
pevných zásad. Aby společně překonali ná-
strahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži 
najít cestu skrz předsudky a humorné pře-
šlapy. 
Začátek v 19 hodin                            
(délka 130 min., vstupné 70,- Kč) 

Promítání filmů je dotováno z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou
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Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY 
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní...). 

Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně sms nebo email. 
704 404 825, strapec1@email.cz

Poděkování
Velmi rád bych poděkoval poctivému nálezci za odevzdání peněženky 
a dokladů, které jsem ztratil dne 15.5.2019 na poště. 

Vladimír Břenek
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KOMINICTVÍ  RADOVAN
Radovan Polakovič   IČO: 74447971

Tel: 605 379 799
E-mail:kominictviradovan@seznam.cz

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


