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Stará škola bude nová a přitom zůstane krásně stará
Se začátkem školního roku začalo být rušno kolem objektu Staré školy.
Vybraná realizační firma, společnost MORYS s.r.o., zahájila práce na
největší zakázce z posledních let, zajišťovanou městským obvodem,
s názvem „Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou“.
Současnému stavu, tedy zajištěnému financování a zahájení prací,
předcházela dlouhá cesta. Vedení městského obvodu se již v roce 2012
začalo zabývat koncepčním využitím objektů svěřených do správy
městskému obvodu. Konečná podoba studie objektu Staré školy byla
schválena zastupitelstvem v červnu 2014 a v následujících dvou letech
probíhaly práce na přípravě projektu. V letošním roce se zástupcům
samosprávy podařilo dojednat zajištění financování této mimořádné
stavební akce z rozpočtu statutárního města Ostravy, se spolufinancováním z rozpočtu městského obvodu ve výši 5 mil. Kč. Celkové náklady přitom činí cca 50 mil. Kč.
Malé ohlédnutí za nedávnou historií objektu. Když byla v roce 2012
ve Staré škole ukončena výuka, provázely tuto skutečnost snahy
o mediální šíření negativních emocí a různé konspirační teorie. Realita
byla přitom jednoduchá, došlo k vytopení objektu neuzavřeným kohoutkem umyvadla a jak to tak bývá, naneštěstí v třetím patře. Tato
událost urychlila a zvýraznila potřebu řešit problém, který už zrál delší
dobu. Byl nejvyšší čas rozhodnout jak dál smysluplně využívat tuto
významnou obecní budovu. Uplynulá léta utvrdila snad všechny, že
úroveň školního prostředí opuštěním Staré školy nijak neutrpěla. Dnes
máme základní vzdělání zajištěno na jednom místě, pro všechny komfortní, včetně nezbytných služeb jídelny a družiny. A to nemluvíme
o provozních nákladech a zjednodušení organizace vnitřního chodu
školy. Městský obvod v uplynulých letech rovněž investoval nemalé
finanční prostředky do samotných budov základní školy, do vybavení
podporující modernizaci výuky a také do opatření souvisejících se zvýšením bezpečnosti dopravní obslužnosti této oblasti (chodník podél ul.
H. Salichové, zvýšené křižovatky, nové parkoviště a zpevněné plochy).
A přes veškeré tyto investice se i nadále zabýváme rozvojem této lokality. Například v létě tohoto roku byla podána žádost o podporu formou
dotace pro připravený projekt, který řeší modernizaci sportovišť v areálu fotbalového hřiště.
Ve Staré škole do konce června letošního roku působila již pouze Základní umělecká škola, objekt využívala z jedné třetiny, pro zbývající prostory bez kompletní rekonstrukce nebylo uplatnění. Základní
umělecká škola bude po dobu stavebních úprav, tedy ve školním roce
2017/2018, působit v budově Základní školy Heleny Salichové.
Co nového rekonstrukce objektu přinese? Předně bude využívána celá
budova, což umožní městskému obvodu si objekt udržet a provozovat
s přiměřenými náklady. V rámci rekonstrukce zde vzniknou prostory
pro knihovnu i obřadní síň, která bude zároveň sloužit pro koncertní
vystoupení žáků Základní umělecké školy. V přízemí se v rámci přípravy projektu počítalo s prostory pro Českou poštu, ta se ale v mezidobí vydala jinou cestou zajištění služeb v naší obci. V přízemí je
také vyčleněna místnost pro potřebu městské policie. Do druhého nadzemního podlaží bude přemístěn úřad městského obvodu. Prostory ve
třetím nadzemním podlaží budou připraveny pro Základní uměleckou

školu. K východnímu traktu ze severní strany bude přistavěna garáž
pro vozidla a technické zázemí údržby městského obvodu. Objekt této
přístavby bude zapuštěn do svahu přilehajícího parku a střecha osázená vhodnou vegetací tak, aby splynula s okolní zelení. Bezbariérový přístup ke všem podlažím zajistí instalace výtahu. Stávající dvůr
bude upraven a rozšířen pro umístění dostatečného počtu parkovacích
stání, příjezdová komunikace bude propojena výjezdem na parkoviště
za objektem Hrušky. Po dobu rekonstrukce bude území kolem objektu
oploceno, nebude možno zde parkovat ani procházet přes dvůr mezi
parkem a ul. 1. května. K podání uceleného přehledu je potřeba uvést,
že pro současný objekt radnice čp. 1, bude v souladu s výše citovanou
koncepcí zpracována dokumentace, zabývající se jeho přestavbou na
byty pro seniory.

vizualizace nádvoří: v zadní části přístavba garáže, vpravo částečně
prosklený výtah

vizualizace obřadní síně
Závěrem přesvědčení a jedno přání. Dílo se podaří a přejeme naší Staré
škole, ať si také po rekonstrukci nadále užívá své výjimečné postavení,
které jí s ohledem na její krásu a historii bezpochyby náleží.
(RM)

Z jednání samosprávy městského obvodu Polanky nad Odrou
za období od 26.06.2017 do 05.09.2017
Rada městského obvodu Polanka nad Odrou
• Doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou
schválit rozpočtová opatření č. 11,12, 13, 14, 15 a 16/2017 v rozpočtu
městského obvodu Polanka nad Odrou.
• Schválila výjimku v počtu dětí v Mateřské škole Polanka nad Odrou
• Rozhodla na straně objednatele o uzavření servisní smlouvy o provedení servisu, pravidelných kontrol a periodických revizí na systému
elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace
v objektu Dělnického domu se společností BEScom Security s.r.o.
• Doporučila zastupitelstvu městského obvodu směnu části pozemku
parc. č. 1262/4 za část pozemku parc. č. 1187/1 v k.ú. Polanka nad
Odrou
• Souhlasila s umístěním vodovodní přípojky do obecního pozemku
parc. č. 4283 v k.ú. Polanka nad Odrou
• Souhlasila s předloženou projektovou dokumentací s názvem „Polní
cesty VPC 31.2 a VPC 31.3, Polanka nad Odrou.
• Nedoporučila zastupitelstvu městského obvodu záměr prodeje pozemku parc. č. 3607 v k.ú. Polanka nad Odrou
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší cenová nabídka,
o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikací v Polance nad
Odrou“ se společností STRABAG a.s.
• Rozhodla na základě hodnotícího kritéria – nejnižší cenová nabídka
o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy školy č.p. 330(TDS
a BOZP)“ se společností JS Property, a.s.
• Rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Stavební úpravy školy č.p. 330 (AD)“ se společností CHVÁLEK
ATELIÉR s.r.o.

PARLAMENTNÍ VOLBY 2017
Vážení občané,
s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny přinášíme přehled všeho důležitého, co byste o volbách měli vědět.
Kdy se bude volit?
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října. V pátek
budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8
do 14 hodin.
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 obvodu 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 občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR průkazem totožnosti.
Kdy dostanete volební lístky?
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Pro každou
politickou stranu, hnutí či koalici je jeden lístek. Hlasovací lístky si
může volič vyžádat i ve volební místnosti.
Jak volit mimo svůj okrsek?
Voliči, kteří chtějí volit mimo svůj okrsek, mohou požádat o vydání voličského průkazu, buď osobně na podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou
nejpozději do 18. října do 16:00 hod. nebo písemně s úředně ověřeným
podpisem nejpozději 13. října. Voličský průkaz bude odeslán poštou
nebo si ho voliči mohou vyzvednout osobně nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb tj. 5 října.
Z.K.

• Rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby s názvem „Oprava chodníků
a zpevněných ploch“ v rozsahu předloženého návrhu.
• Rozhodla na straně půjčitele o výpovědi smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, a to dohodou v objektu č. p. 330 v Polance nad Odrou.
Dále Rada městského obvodu Polanka nad Odrou projednávala žádosti o zvláštní užívání komunikací, připojení pozemku k sítí místních
komunikací, umístění inž. sítí v obecních pozemcích aj.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou:
• Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu“ v rámci Státní podpory sportu 2017/2018
výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
• Schválilo rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16/2017
statutárního města Ostravy – městského obvodu Polanka nad Odrou
v rozpočtu městského obvodu pro rok 2017.
Podrobná a úplná znění usnesení rady a zastupitelstva a zápisu z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na naší radnici.
Z.K.

Anketa – rozšířit nebo zaparkovat?
V průběhu letních prázdnin probíhala anketa, jejímž cílem bylo zjistit
názor občanů na předložené návrhy studií možných variant řešení stavebních úprav komunikací lokalit ul. Za podjezdem a ul. U Rybníčku.
Předně chceme všem, kteří se do ankety zapojili, poděkovat za sdělení
svého pohledu na danou problematiku, ať už prostřednictvím webového
hlasování, tištěných lístků, nebo v podobě písemného vyjádření. Z doručených podnětů a osobních kontaktů bylo zřejmé, že anketa vyvolala
diskuzi mezi všemi, a to ať už formou věcného projednání nebo hospodského láteření typu „co to zas ten úřad vymýšlí, proč raději….!?“
Ale lze vůbec zjistit co vyhovuje všem? Pokud obhajujeme jenom to
svoje, nejde najít komplexní řešení vhodné pro každého jednotlivce.
„Parkování ano, ale ne před mým plotem, retardéru by to taky slušelo
více u vedlejšího domu. A rozšíření? Ano, ale proč proboha na naši
stranu komunikace?“ Naštěstí pro nás všechny, jsou takové názory více
méně osamocené. (Osamocené však nebyly názory, že všichni mají
parkovat na svých pozemcích k tomu uzpůsobených, což je primární
způsob řešení parkování, se kterým se jako úřad zcela ztotožňujeme).
Dále připojujeme tabulku s počty hlasů, odevzdaných v rámci ankety.
Jedná se o souhrn tištěného a webového hlasování:
Lokalita
Za Podjezdem
U Rybníčku

Rozšíření
hlasy 85 (58 %)
hlasy 66 (72 %)

Parkování
hlasy 62 (42%)
hlasy 26 (28 %)

Obecně lze říct, že v rámci ankety byla pro obě lokality hlasujícími
vybrána varianta rozšíření. Ke studiím území kolem ul. U Rybníčku
je ve výsledku ankety výraznější rozdíl v počtu hlasů mezi jednotlivými variantami, což je zřejmě způsobeno zcela jiným charakterem
uspořádání ulic a šířkou jejich průjezdních profilů. O konečné variantě
návrhu stavebních úprav dotčených komunikací rozhodne zastupitelstvo městského obvodu na svém jednání. Předpokládáme, že začátkem
příštího roku zahájíme přípravu projektu pro lokalitu Za Podjezdem
a částí úseků lokality ul. U Rybníčku. Doručené podněty budou také
v rámci projektové přípravy posouzeny ze strany odborníků na dopravní stavby. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům ankety za aktivní
přístup v této záležitosti.
(RM)
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AKTUÁLNĚ V OBCI
Období dovolených a prázdnin je za námi, nezbývá než se opět naplno
věnovat pracovním a školním povinnostem. Proběhlo tradiční slavnostní zahájení nového školního roku, na němž jsme přivítali naše prvňáčky
a popřáli jim hodně štěstí a mnoho příjemných zážitků na jejich nové
životní cestě za vzděláním. Konalo se ve velice příjemném prostředí
ZŠ, kde vedení školy společně se žáky vyšších tříd připravilo dětem
hezký zahajovací program. Odpočatý pedagogický sbor si pak s radostí
rozebral nejen prvňáčky, ale i ostatní po prázdninách natěšené žáky.
V sobotu 9.9.2017 se za ideálního počasí uskutečnil ,,DEN OBCE“
v areálu Dělnického domu. Bohatý program plný sportu, zábavy
a atrakcí byl pro velké množství návštěvníků všech generací opravdovým
zážitkem. Během dopoledne se sportovalo a v odpoledních hodinách se
postupně střídala vystoupení pro všechny generace. Vrcholem večera
sice byl fascinující ROCK AND ROLL BAND MARCELA WOODMENA, nicméně i vystoupení Polanecké dechovky, ZUŠ, cimbálovky
Iršava, dětí ZŠ Heleny Salichové, kapel Tygrasz a Standa Banda byla
opravdu skvělá! Atmosféru celého areálu pak doplňovaly dětské atrakce, hasičská a zemědělská technika, a samozřejmě bohaté občerstvení.
Nesmím ani opomenout výstavu, která byla ve velkém sále Dělnického

domu a kde se mimo putovní výstavy věnované výročí 750 let města Ostravy prezentovaly naše spolky a organizace. Vše se mimořádně
vydařilo, za což patří dík zúčastněným spolkům, vystupujícím a organizátorům akce. Zvláštní poděkování patří finančním partnerům akce,
a to Družstvu vlastníků Polanka nad Odrou a firmě BV Technika.
Věřím, že Den Obce si i do dalších let najde pevné místo v našich nabitých kalendářích.
Ani během prázdnin se v Polance nezastavil stavební ruch. Na Janové stále probíhají stavební práce na akcích „Výstavba infrastruktury,
areálu pro děti a odpočinek na Janové“ a „Veřejné osvětlení okolo
ul. Ostravská“. Od července začala renovace kulturní památky „Kamenný kříž“ u křižovatky Letenská – Hraničky. Dále byla zahájena
rekonstrukce Staré školy (podrobně samostatný článek). Během podzimu budou opraveny chodníky okolo ulice Janovská. Nový povrch tak
dostanou oba chodníky (okolo Hrušky, okolo kina) a obě zastávkové
nástupiště. Nově bude opraven i prostor před Hruškou včetně vývěsek, autobusového přístřešku, mobiliáře a zeleně. Bude také opraven
i chodník a přístupové komunikace okolo Zámeckého rybníka a Sokolovny. V neposlední řadě budou dobudovány a opraveny části místních
komunikací ul. U Rybníčku (koncová část), ul. Zákoutí a komunikace
okolo Obecní kaple. Věřím, že stavební práce budou včas dokončeny a žádám všechny spoluobčany o dodržování bezpečnosti a pokynů
v rámci jednotlivých míst staveb. Zároveň prosím o trpělivost při samotných stavebních pracích, která se nám po dokončení vrátí v podobě
bezpečnějších, modernějších a komfortnějších přístupových komunikací, chodníků a veřejného prostoru.
O dalším dění v obci a jednotlivých akcích Vás budeme průběžně informovat. Podrobné informace včetně fotogalerie, videí a aktualit naleznete na našich webových stránkách www.polanka.cz a v Polanské
aplikaci.
Starosta

Přistavení kontejnerů na objemný odpad podzim 2017
Ve dnech 9. - 10. října 2017 budou na území MěOb Polanka nad Odrou
přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Do kontejnerů
bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory,
ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek, starý papír apod. Současně
žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby.
Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebezpečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské
činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti,
je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se
nachází na konci ul. K Vydralinám.
(RM)

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích.
1. ul. 1. května – plocha u zastávky „Dolní Polanka“
2. ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května
3. ul. Hraničky – parkoviště u Dělnického domu
4. ul. Malostranská - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
5. ul. Janovská – parkoviště u podjezdu
6. ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly
7. ul. Nábřežní - křižovatka s ul. 1. května
8. ul. U Chatek – plocha bývalé prodejny SD Budoucnost
9. ul. K Lípě - křižovatka s ul. Jiřího Krále
10. ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice
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Pozvánka na podzimní zápasy
Sportovní přípravu na letošní sezonu zahájila družstva házenkářského
klubu na konci července v areálu Dělnického domu. V srpnu následně
pokračovala tradičním letním přípravným kempem na Hadince u Vítkova. Na přípravě žákovských družstev se podílejí především Katarína
Sýkorová, Ivo Kavala a Roman Kortus v nejmenší kategorii přípravky
a minižáků, Petra Zeleňáková (mladší žáci) a Dagmar Tvarožková
(starší žáci). Přípravu družstev startujících v dorosteneckých a mužských kategoriích zajišťují Pavel Bochnia, Jaroslav Dorotík a Jaromír
Friedel.
Žákovská družstva se v rámci herní přípravy zúčastnila mezinárodního
turnaje Holiday cup 2017 ve Zlíně, na kterém byla obě naše družstva
úspěšná. Mladší žáci se stali vítězi turnaje ve své věkové kategorii,
když cestou k vítězství porazili silné protivníky z Karviné (semifinále)
nebo slovenských Topolčan (finále). Navíc byl hráč Polanky Vojtěch
Prašivka vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Starší žáci sice na medailové umístění nedosáhli, ale blýskli se dílčími úspěchy, a to výhrami
nad silnými pražskými celky TJ Chodov a Dukla Praha.
Mužská a dorostenecká příprava vyvrcholila domácím Memoriálem
Lubomíra Děckého, který se uskutečnil již poněkolikáté v naší sportovní hale v Polance. Turnaje se v obou kategoriích zúčastnily konkurenční týmy Sokola Ostrava a SKP Frýdek – Místek a turnaj nabídl velmi
kvalitní utkání.

V nadcházející sezóně 2017/2018 budou jméno Polanky nad Odrou reprezentovat družstva v těchto soutěžích:
- Minižáci, mladší a starší žáci, muži B – Moravskoslezská liga
- Starší dorost – 2. liga starších dorostenců Morava
- Muži – 2. liga Morava
O termínech domácích utkání, dosažených výsledcích, stejně jako
o aktuálním dění v našem klubu Vás budeme pravidelně informovat
prostřednictvím našich internetových stránek www.hazena-polanka.cz.
Zároveň srdečně zveme všechny příznivce a spoluobčany do sportovní
haly u ZŠ Heleny Salichové, ve které se budou konat domácí utkání
našich družstev dle níže uvedeného rozpisu. Budeme rádi za Vaši podporu.
*Házenkáři*

Zlín-1.místo

Hadinka 2017

SOKOL POLANKA ROZVÍJÍ V MLÁDEŽI DRAVOST I LADNOST
Podzim 2017 je již v plném proudu, školní rozvrhy hodin jsou již zažité
a my jsme opět doma z dovolených. Abychom si udrželi dobrou náladu
i nadále, nabízí naše tělocvičná jednota tradiční i nové možnosti, jak
být ve formě po celý rok.
Dlouhodobá nabídka sokolských aktivit staví na oddílech stolního tenisu a florbalu, které nabízejí celoroční vyžití pro dospělé a hlavně pro
děti od mladšího školního věku. Dlouhodobě je činnost Sokola u nás
spojená i s tanečními aktivitami; i letos mohou rodiče přihlásit své děti
– děvčata i kluky do tanečního oddílu Hip hop – street dance nebo
k mažoretkám.
Od října nabízíme i taneční lahůdku: lekce STREET F!T, pod vedením
profesionála Patricka Ulmana; lekce jsou určeny především mládeži od
11 let. Patricka můžete znát z televizní Talentmanie nebo z programu
na ČT Déčko – Rytmix http://decko.ceskatelevize.cz/rytmix.
Pro ženy jsou v nabídce v malém sále sokolovny hodiny fitness –
v pondělí Síla v pohybu, pod vedením p. Kotáskové (tel.: 774 458 545),

v úterý Body Work, ve středu Flowin – obojí pod vedením p. Strykové
(tel.: 731 061 105). Nově se pak malý sál sokolovny každý první čtvrtek v měsíci promění v Salon u Viery, aneb mezi námi ženami, který
poskytne prostor pro setkávání žen a dívek každého věku se zajímavými hosty.
Bližší informace vám rádi podají naši trenéři a lektoři:
Florbal - br. Kozub, tel.: 723 942 597
Stolní tenis - br. Šlachta, tel.: 736 531 728
Mažoretky - ses. Bujnochová, tel. 602 760 715
Hip hop – street dance (do 12 let), STREET F!T (od 11 let) - ses. Honová tel.: 733 187 743
Salon u Viery – ses. Honová tel.: 733 187 743
Stále platí nabídka pronájmu velké či malé tělocvičny, tenisového kurtu
i malého sálu vč. zázemí pro pořádání dětských či rodinných oslav.
Více informací najdete také na http://sokol-polanka.webnode.cz
Na setkání v sokolovně v novém školním roce se těší ses. Honová.
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Zelené dědictví
V našem zpravodaji vždy rádi přinášíme zajímavé informace, které se
dotýkají naší obce. Mezi takové patří i upozornění na mimořádné počiny našich spoluobčanů. V těchto dnech k nim můžeme zařadit vydání
zatím poslední knihy Štěpána Neuwirtha, spisovatele, novináře a publicisty, člověka bytostně spjatého s Polankou nad Odrou.
Připomeňme si, že do literatury vstoupil románem Pazderna, který
publikoval v Ostravském večerníku pod pseudonymem Roman Jiříkovský. Na přelomu let
2002/2003 napsal řadu esejů, v nichž zaujímá
kritický postoj k vývoji naší země po roce 1989.
Soubor esejů, který nazval Zastavení uprostřed
života, nebyl oficiálně nikdy vydán, protože
nakladatelé se obávali reakce tehdejší politické
garnitury. Eseje byly tedy šířeny jednak po Internetu, jednak samizdatovou formou.
Další část tvorby věnoval dětem: Srna z olšového mlází (3 vydání), Smrt číhá v tůni, Paseka živých jelenů, Pohádky s vůní luk a lesů
(2 vydání).
Z přírodních námětů čerpají knihy pro dospělé:
Povídky od loveckého krbu (3 vydání), Toulky
nejen s kulovnicí, Ostroretky v proudu, Dříve
než zemřou řeky, Lovci v krajině divokých sviní (2 vydání), Vyznání krajině, Nejkrásnější ze
vzpomínek, Když myslivci vyprávějí. V roce
2016 přikročil k přepracování původní časopisecké verze románu Pazderna, kterou následně
vydal knižně.
Z jedenáctiletého působení ve funkci tiskového
mluvčího ostravské fakultní nemocnice vytěžil
knihu Tep nemocnice, která získala v roce 2003
prestižní literární cenu E.E.Kische. Toto téma později rozšířil knihou
Puls nemocnice 1 a Puls nemocnice 2. Jako spoluautor se podílel na
monografii Zemědělské družstvo v Polance nad Odrou. Spoluautorsky

rovněž přispěl do antologie mysliveckých povídek v knihách Myslivecká vyznání a Z lesů, luk a strání. Rovněž přispíval do časopisu Myslivost a jeho příloh Myslivecké zábavy. Autorovy povídky se pravidelně
objevují v Magazínu Myslivosti.
Dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava a Olomouc zvlášť
vynikala v pořadech Dagmar Misařové Apetýt a Petra Breitkopfa Větrník. Byl protagonistou a někdy i spoluautorem
pořadů České televize (např. Krásná neznámá,
Jak se máte, sousede?, Náš venkov a další…)
Jeho zatím posledním dílem je výběr z tvorby přírodní prózy a části publicistických materiálů ZELENÉ DĚDICTVÍ (nakladatelství
OPTYS, srpen 2017).
Sám k vydání knihy Zelené dědictví říká:
„V této knize jsem seřadil vše nejlepší ze své
přírodní tvorby, která vznikala padesát let.
Vnímavý čtenář se mnou projde všemi proměnami přírody od roku 1956 až do dnešní doby.
Ponechám na úsudku každého, zda zváží,
k čemu v průběhu pouhých šedesáti let došlo,
jak se bohatství přírody poznenáhlu vytrácelo,
jak se měnila krajina i - lidé. Netajím se svým
silným vztahem k mé rodné Polance nad Odrou, k nivě řeky Odry samotné, ke všemu co
zde žilo a ještě žije. Zavedu vás také do Jeseníků, Oderských vrchů, ale i do míst naší země
hodně vzdálených. Přijměte, prosím, tuto mou
poslední knihu jako odkaz budoucím generacím. Každá povídka, črta, reportáž či úvaha
jsou podloženy pravdou samotnou. V tom tkví
síla ZELENÉHO DĚDICTVÍ.
Přidáváme, že knihu můžete získat přímo u samotného autora. Kontaktovat jej můžete na telefonním čísle 739 150 616 nebo na e-mailové
adrese - stepan.neuwirth@email.cz

SKAUTSKÝ TÁBOR 2017
Letos jsme se na skautský tábor (29. 7. – 6. 8.) vydali do podhůří Jeseníků na tábořiště Údolí Sýčků, které leží mezi Sovincem a Pasekou.
Tématem letošního tábora bylo budování středověkého města pro dánského krále. Byli jsme rozděleni do tří rodů, které se snažily postavit co
nejlepší město pro krále. V různých hrách a soutěžích získávaly jednotlivé rody privilegia a budovy pro svá města. Vydali jsme se i do okolí
– dobývat hrad Sovinec, k paseckým vodopádům nebo na koupaliště.
Pro krále a všechny ostatní byla připravena i hostina se středověkými pokrmy. Na konci tábora nechyběl tradiční slibový oheň. Tábor si
všichni užili a někteří se nemohou dočkat příštích prázdnin a s nimi
spojeného tábora.

V průběhu celého roku mezi sebou rádi uvítáme kluky a holky, kteří
chtějí zažít různá dobrodružství, naučit se něčemu novému nejen na
schůzkách a užít si výpravy, tábory i další akce. Letos nově otevíráme
kategorii benjamínků pro předškolní děti a prvňáky. Ti se budou scházet každý čtvrtek od 16:30 do 18:00. Holky od 7 let se schází každé
úterý od 16:00 do 17:30. A kluci od 7 let pak každý pátek od 16:30 do
18:00. Schůzky jsou v klubovně v areálu Dělnického domu. Více informací o naší činnosti najdete na facebooku Skaut Polanka, webu www.
skautpolanka.cz nebo na vývěsce před Hruškou.
Jan Masopust - Maso
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Naučte se správně bránit
Městská policie Ostrava pod záštitou projektu Bezpečnější Ostrava zve na Kurz sebeobrany pro ženy a dívky starší 15 let. Kurz povedou zkušení
instruktoři Městské policie Ostrava v objektu bývalého ředitelství MPO na ulici Hlubinská 6 v Ostravě-Moravské Ostravě. První lekce se uskuteční
10. října 2017, poslední bude slavnostně zakončena 12. prosince 2017. Lekce budou probíhat každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin. Podmínkou
účasti v kurzu je vyplnění a podepsání závazné přihlášky. Kapacita kurzu je omezena na třicet osob. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle 720 735 125 nebo na emailu prevence@mpostrava.cz.

Nový školní rok

Informace DPO

Ve školním roce 2017-2018 navštěvuje mateřskou školu v Ostravě-Polance nad Odrou celkem 126 dětí v šesti třídách. O děti pečuje deset
pedagogických pracovníků, dvě asistentky pedagoga, jeden osobní
asistent a chůva. V provozu je zaměstnáno osm pracovnic / kuchařky,
uklízečky a pradlena/.
Děti vzděláváme podle školního programu s názvem:“ Malými krůčky
do velkého světa“.
Od 1.9.2017 došlo k velkým změnám v zákoně, které se týkají zákonných zástupců 5 – 6 letých dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Věříme, že se nám všem bude dobře pracovat, děti budou chodit rády
mezi své nové kamarády a vše bude probíhat ke vzájemné spokojenosti
všech zúčastněných.
Pavla Nevímová – ředitelka MŠ

Výluka na linkách č. 12, 17 a 18
• cca do poloviny října 2017
• Příčina: Rekonstrukce mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Rudnou).
Výluka na linkách č. 20, 22 a 110
• cca do prosince 2017
• Příčina: I. etapa rekonstrukce estakády Bazaly na ul. Českobratrské.
Přemístění zastávky Husův sad
• cca do poloviny listopadu 2017
• Příčina: Rekonstrukce ul. Českobratrské.
Výluka na linkách č. 4 a 14
• 21. 9. – 27. 10. 2017
• Příčina: Rekonstrukce ul. Vratimovské.
Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 11, 14 a 18
• 30. 9. a 1. 10. 2017
• Příčina: Pokládka živičného povrchu na ul. Nádražní.
Výluka na lince č. 1
• 30. 9. / 1. 10. / 7. 10. / 8. 10. 2017
• Příčina: Stavba protihlukové stěny na ul. Místecké.
Výluka na linkách č. 1 a 2
• 7. 10. 2017
• Příčina: Výměna kolejí u zast. Nám. Republiky a Vítkovice vys. pece.
Výluka na lince č. 5
• 14. 10. 2017
• Příčina: Práce na trolejovém vedení.
Výluka na linkách č. 3, 12 a 19
• 14. 10. – 15. 10. 2017
• Příčina: Výměna kolejí na ul. 1. máje (křížení vlakových kolejí).
Výluka na linkách č. 4, 12 a 14
• 14. 10. – 15. 10. 2017
• Příčina: Výměna výhybky na smyčce Výstaviště.
Výluka na linkách č. 2 a 7
• 21. 10. – 22. 10. 2017
• Příčina: Práce v kolejišti na ul. Ruské u zastávky SPORT ARÉNA.
Výluka na linkách č. 2, 7 a 15
• 28. 10. a 29. 10. 2017
• Příčina: Broušení kolejí na ul. Výškovické.
Státní svátek • 28. 10. 2017
• Provoz podle nedělního jízdního řádu.
Výluka na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19
• 30. – 31. 10. / 31. 10. – 1. 11. / 1. 11. – 2. 11. 2017
• Příčina: Broušení kolejí na ul. Horní.

Šance pro nezaměstnané
Nezisková organizace Rovnovážka, z. s. zahajuje v říjnu 2017 projekt
Dejte práci šanci, který pomůže 30 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let zlepšit postavení na trhu práce. Projekt
nabízí poradenství, motivační kurzy, počítačové kurzy i rekvalifikace.
Více než polovině účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s finanční podporou pro zaměstnavatele. Aktivity projektu budou realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete již nyní. Účast je bezplatná. Projekt
je financován z Operačního programu zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.rovnovazka.cz.
Kontakt: Bc. Klára Tidrichová, tel.: +420 736 140 697, e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
RODÁKŮ A STAROUSEDLÍKŮ
Dne 13. října 2017 zveme všechny rodáky a starousedlíky Janové
a Přemyšova na vzpomínkové setkání. Předpokládáme, že účastníci
si se sebou vezmou kupu vzpomínek na celkem „nedalekou“ minulost a o tyto se budou mít s kým podělit.
Setkání se uskuteční ve Společenském domě na Janové od 17 hodin.
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Javorník, Javorník……….
Představenstvo Místní skupiny Českého červeného kříže Ostrava-Polanka nad Odrou zajistilo ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Ostrava týdenní relaxačně ozdravný pobyt ve dnech
28. srpna až 4. září 2017, určený výhradně pro seniory a seniorky, převážně členy MS ČČK.
Naši senioři a seniorky prožili nádherný slunečný týden v penzionu
Javorník, který se nachází v malebném a tichém horském prostředí přímo pod vrcholem Javorníků (Velký Javorník 1071 m n.m.) v oblasti
Makov-Kasárna, na rozhraní Moravy a Slovenska. Oblast Makov Kasárna, která má statut klimatických lázní, jejíž parametry jsou srovnatelné s Vysokými Tatrami, náleží do nejstarší chráněné krajinné oblasti
Kysuc.
Jako účastník tohoto pobytu mohu bez nadsázky potvrdit, že to byla
pro všechny dovolená snů. Středisko nám svou polohou nabídlo nezapomenutelné hřebenové túry, vycházky do okolních lesů, houbaření.
Nádherné panorama Beskyd – východy a západy slunce, výhled až na
Lysou horu přímo z penzionu. Komfortní ubytování, wellness centrum,

kuželky a další sportovní využití, domácí strava – plná penze, příjemný
a ochotný personál. Ti, kteří se ze zdravotních důvodů vycházek nezúčastňovali, relaxovali ve vířivé vaně, na masážích nebo v družných hovorech před penzionem na lavičkách nebo houpačkách. Někteří každé
ráno cvičili jógu pod vedením zdravotní sestry. Po večerech jsme hráli
různé společenské hry, vyprávěli vtipy. Poslední večer před odjezdem
nám zpestřilo vystoupení folklorního souboru Makovanka.
Téměř všichni se zúčastnili autobusového jednodenního výletu, který
jen pro nás zorganizoval vedoucí penzionu. Navštívili jsme Čičmany,
nacházející se ve Strážovských vrších, asi 8 km od Zliechova (možná
si nyní mnozí vzpomenete na minulá léta předchozího století - družbu
této slovenské obce s naší Polankou n.O.). Čičmany nás uchvátily svou
starobylou lidovou slovenskou architekturou – malovanými srubovými dřevěnicemi, lidovými kroji a výšivkami s geometrickou ornamentikou (podobné zliechovským výšivkám). V Rajecké Lesné, která je
známým poutním mariánským místem, jsme v Domě Božího narození
obdivovali úžasné řezbářské dílo mistra Josefa Pekary, které vytvářel
15 let – vyřezávaný slovenský Bethlem, panoramatickou scénu znázorňující život Slováků kolem jesliček s Ježíškem. Vyřezávané dílo je
pojato jako mapa rodné země, vyřezány jsou do něj všechny historické
stavby Slovenska – hrady, zámky, figury jsou propracované do detailů,
značná část se jich pohybuje (parník po Dunaji, ovečky, ovčáci, medvědi, rodina v salaši, a další). Posledním nádherným navštíveným místem byly Rajecké Teplice, světově známé svými proslulými lázněmi
a minerálními prameny.
Relaxačně ozdravný pobyt na Javorníku pro naše seniory a seniorky
(46 členů MS ČČK) byl organizován v rámci sociální činnosti naší
Místní skupiny Českého červeného kříže již šestým rokem. Za všechny účastníky letošního pobytu na Javorníku chci touto cestou upřímně
poděkovat nejen ředitelce OS ČČK Ostrava, ale zejména paní Blaženě
Králové, současné předsedkyni MS ČČK, za veškerou práci spojenou
nejen s organizací letošního relaxačně ozdravného pobytu, ale i let
předchozích.
text: Jana Vavrošová
foto: Marie Gelnarová

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání,
zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému životu.
Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017, posílejte své
žádosti v termínu od 1. září do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu najdete na
webu www.vitkovicesteel.com. O přidělení finančních příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně
nemocného v poslední
fázi života je možná
i v domácích podmínkách. Díky podpůrným
organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným
dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby
jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od
potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje

specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši
pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se
dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území
vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA.,
pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma
a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do
15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA.
Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava –
Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.
cz nebo na facebookovém profilu.
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Azylový dům umožňuje ženám s dětmi začít znovu
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům poskytuje dočasné zázemí
matkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují
podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a možnost zapojení se zpět
do běžného života. Cílem práce týmu sociálních pracovníků je rozvíjení potřebných schopností a dovednosti uživatelek služby, které jsou
důležité pro řešení jejich nepříznivé životní situace. Azylový dům provozuje od roku 1994 Charita Ostrava s kapacitou 9 matek a 15 dětí.
V roce 2016 byla sociální služba poskytnuta 67 lidem (25 matek, 41
dětí, 1 těhotná žena).
„Když paní Dana se synem Jakubem přišli o střechu nad hlavou
a nastěhovali se do Charitního domu sv. Zdislavy, bylo patrné, že budou potřebovat velkou podporu při zvládání vzájemné komunikace
a povinností. Vzhledem k tomu, že před svým příchodem do azylového domu byla se svým synem jen v minimálním kontaktu, považovali
jsme v rámci týmu sociální služby za nutné ji povzbudit mimo jiné také
v budování mateřského vztahu. Jakub začal chodit do logopedické školky a maminka se potřebovala naučit, jak s ním správně procvičovat
domácí úkoly, aby si zlepšil výslovnost. Paní Daně jsme nabídli metodu
videotréninku interakcí, která se nám v praxi sociální práce dlouhodobě velmi osvědčila.
Zpočátku k metodě, která je založena na obrazovém a zvukovém záznamu mezilidské interakce a komunikace a jeho následném rozboru,
přistupovala klientka služby nedůvěřivě. Postupně, ale přišly první,
pozitivní výsledky. Na videonahrávkách viděla, jak šťastně se její syn
Jakub usmívá, když se spolu mazlí před spaním, i jak ochotně plní své
dětské povinnosti, když ho jeho maminka po krůčcích vede. Trénováním
dalších malých úkolů se jejich vzájemný vztah upevňoval, maminka si
přestala být ve své roli nejistá a výrazně se zklidnila. Video nahrávky
ji přesvědčily, že umí být dobrou matkou, že ji její syn miluje a že je
pro něj nenahraditelná. A toto poznání byla nejlepší zkušenost, kterou
jsme jim oběma pomohli v rámci poskytované sociální práce v azylovém domě zprostředkovat.“
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi je
možné podpořit formou dárcovské SMS. Stačí napsat zprávu DMS
CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) a poslat na číslo 87 777. Cena
DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z Vaší pomoci obdrží Charitní dům sv.
Zdislavy 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.
cz. Děkujeme!
Více o službě: http://ostrava.caritas.cz/lide-bez-domova/azylovy-dumpro-matky-s-detmi-zdislava/

Dny proti chudobě v Ostravě 2017
V rámci 12. ročníku aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhnou
9. 10. 2017 od 8 h Ekumenické setkání, 10. 10. 2017 od 18 h setkání
sociálně vyloučených lidí, pracovníků neziskovek, zástupců veřejné
správy, politiků a veřejnosti s názvem – Setkání u společného ohně
v Charitním domě sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích.
Vernisáží 12. 10. 2017 od 17:00 h bude zahájena výstava „Domov bez
domova“ známého českého dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita. Autorovy snímky budou vystaveny do konce října v 2. patře OC
Fórum Nová Karolina.
Dny proti chudobě pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Charita Ostrava, Armáda Spásy za podpory statutárního
města Ostravy a zve veřejnost k účasti na těchto akcích.
Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/dny-proti-chudobe-2017/
Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání
s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze
zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní
hygiena či polohování, jako prevence 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 možno zapůjčit v charitní Půjčovně
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete
nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 12. 10. 2017
od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
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Mezinárodní festival outdoorových filmů
Začátek XV. Mezinárodního festivalu outdoorových filmů skupiny
ČEZ v roce 2017 se nezadržitelně blíží. Ano, letos slavíme už patnácté
jubileum! Začínáme 6. října na tradičním místě, tedy v Domě kultury
města Ostravy. Novinkou je však kino Luna, kam se festival přesune
16. října. Poslední ostravskou zastávkou bude od 2. do 3. listopadu další již tradiční místo, kino Retrostar v Polance.
Ředitel festivalu Jiří Kráčalík symbolicky zahájí sérii besed v Komorním klubu KZOJ 26. 9. v 18 hodin a uvede komponovaný pořad Špicberky - Země věčného ledu ze své loňské expedice. Účastníci se mohou
těšit na treking v arktické oblasti, brody přes potoky s třístupňovou
vodou, putování po ledovcích i arktické tundře, poznání místní fauny a
flóry a seznámení s místní historií a současností z nejsevernější trvale
obydlené části světa.
Na úvodní besedu naváží hned čtyři další zajímavé besedy, které jsme
pro návštěvníky festivalu přichystali ve spolupráci s Domem Knihy
Knihcentrum.
Klára Kolouchová (hlavní host loňského festivalu) povypráví 2. 10. v
18:00 nejen o svém loňském pokusu o výstup na K2.
Marek Šimíček uvede 3. 10. v 18:00 besedu s názvem Moře sladké
vody, 1500 kilometrů na nafukovacím kajaku po Bajkalu a okolních
řekách.
Pavel Hamza přichystal besedu s názvem Tam, na konci cesty je pole s
hvězdami. O legendární, osm set kilometrů dlouhé, měsíc trvající, Svatojakubské poutní cestě z Francie, severním Španělskem do Santiago
de Compostella k hrobu svatého Jakuba a dál až na konec Evropy (4.
10. v 18:00).
Svaťa Božák zakončí doprovodný program v Knihcentru 5. 10. v 18:00
besedou o jednom z nejnáročnějších cyklistických závodů světa Race
Across America 2017. 3000 mil v sedle kola, od západního pobřeží na
východní. 12 dní časový limit, jízda nonstop s minimem spánku…
Účastníci doprovodných programů obdrží poukazy 1+1 ZDARMA na
program zahájení 6.10. a voucher do CDU SPORT.
Ve vestibulu Domu kultury města Ostravy bude pro návštěvníky od 6.
října také otevřena výstava Miloše Brunnera – Z Vysočiny do celého
světa. Miloš Brunner - filmař, fotograf, cestovatel. Navštívil řadu zemí
světa /Havaj, Aljašku, Tahiti, Mexiko, Nový Zéland, Nepál, Tiber, Madagaskar a další/. Za svou tvorbu obdržel řadu ocenění. Vernisáž se
uskuteční 6. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. října 2017.
Od 18 hodin se v divadelním sále DKMO uskuteční slavnostní zahájení
festivalu, jehož součástí bude bohatý kulturní program s vystoupením
účinkujících a hostů festivalu:
Art-rocková kapela Kazachstán - rocková hudba ovlivněná érou kapel
sedmdesátých let i zvukem nejrůznějších píšťal a dalších akustických
nástrojů. Je to hudba ovlivněná krajinou Beskyd, ale i niterných pocitů člověka v básních a textech Jaroslava Žily. Kazachstán jsou plochy
tónů a slov, snažící se vyprávět příběhy.
Taneční duo Hybrids Crew - Patrick Ulman a Zdeněk Kremláček.
Duo se začalo formovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde oba
studovali obor Tanec. Mezi jejich úspěchy patří několik titulů mistrů
České Republiky v Electric Boogie. Mistři Evropy a vícemistři světa v
Electric Boogie, finalisté televizní show Talentmánie 2010. Momentálně finalisté německé televizní show Das Supertalent.
Otto Krajňák - čestný host festivalu, ročník 1925! Jeden z nejaktivnějších současných lyžařských závodníků této planety! Bývalý čs. reprezentant ve sjezdovém lyžování. Trenér čs. juniorské reprezentace. V r.
1997 začíná jeho veteránská FIS Masters závodní kariéra, která trvá
do současnosti. Trojnásobný Mistr světa FIS Masters, držitel velkého
křišťálového globu - celkové vítězství Světového poháru 2017.

Arnošt Petráček – hlavní host festivalu. Český paralympijský plavec.
Do současné doby se mu podařilo vytvořit pět světových a osm evropských rekordů. Je mistrem světa na trati 50m motýlek, jak na krátkém
bazénu, tak i na 50m bazénu. Dvojnásobný mistr Evropy na tratích 50m
motýlek. Z brazilského Ria de Janeira si v roce 2016 přivezl zlatou
paralympijskou medaili ze závodu na 50m znak. Za loňský rok obdržel
ocenění Nejlepší handicapovaný sportovec roku.
Svaťa Božák - cyklistický ultramaratonec. Jako první Čech letos už podruhé úspěšně dokončil jeden z nejnáročnějších cyklistických závodů
světa, Race Across Amerika (RAAM). Za necelých 11 dní ujel téměř
5000 kilometrů, projel celou Severní Ameriku od západního pobřeží
na východní.
Miloš Brunner - filmař, fotograf, cestovatel. Navštívil řadu zemí světa
/Havaj, Aljašku, Tahiti, Mexiko, Nový Zéland, Nepál, Tiber, Madagaskar a další/. Za svou tvorbu obdržel řadu ocenění. Film ODILE - Z Madagaskaru do moravské domácnosti uvede na 15. MFOF jako světovou
premiéru.
Dům kultury města Ostravy uvede jako jediné místo v České Republice
i na Slovensku všechny letošní festivalové filmy. Můžete se těšit na sto
dvacet osm snímků z dvaceti sedmi zemí světa. Jejich profily už byly
zveřejněny na našem webu www.outdoorfilms.cz. Ke každému ze soutěžních filmů najdete krátký popis, několik fotek a u řady z nich i trailer.
Mezi nimi i strhující trailer na jednu z letošních světových premiér na
festivalu. Film Petra Jana Juračky – K2. Klára. Krásno.
Diváci se mohou těšit na další film Pavola Barabáše s názvem Sloboda
pod Nákladom, nebo na film Živé moře (Sea of Life) o alarmujícím
stavu dnešních světových moří.
Velmi silný je i snímek K2 Dotknout se oblohy (K2 Touching the Sky).
V létě roku 1986 zemřelo na K2 třináct horolezců. Po třiceti letech se
děti zemřelých horolezců vrací na místo.
Za kategorii vodních sportovních filmů zmiňme film Vyber si svou vlnu
(Choose your wave). Jedinečný dokumentární projekt, sledující příběhy lidí, pro které je surfing cesta, která jim změnila život.
Pestrou festivalovou paletu doplňuje krátký snímek Jondachi o stejnojmenné řece, která teče džunglí údolím Napo v Ekvádoru a těm, kteří
jsou s řekou spjati, poskytuje více než fyzické spojení. Výčet zakončíme filmem 82 letá skokanka (The 82 Year Old Skydiver). V 82 letech
má Dylis světový rekord jako nejstarší žena praktikující seskoky padákem na světě.
XV. Mezinárodní festival outdoorových filmů skupiny ČEZ 2017 nabídne řadu dalších zajímavých filmů s outdoorovou tématikou, které
neuvidíte nikde jinde v České republice ani na Slovensku. Uskuteční se
od 6. října do 9. prosince, a to na více než 50 místech v České republice
a na Slovensku.
Více na http://www.outdoorfilms.cz/.
Sledujte nás též na sociálních sítích: Facebook / Instagram / Youtube
S přátelským pozdravem
Marek Pilný
project manager
OUTDOOR FILMS s.r.o.
Mezinárodní festival outdoorových filmů® / International festival of
Outdoor Films®
distribuce outdoorových filmů / distribution of outdoor films
www.outdoorfilms.cz
www.facebook.com/mfof.cz
www.jirikracalik.cz
mobil: +420 739 016 466, info@outdoorfilms.cz
Smetanovo náměstí 7, 702 00 Ostrava, Czech republic, Europe
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POLANECKÝ FOTBAL

Rozpis podzimních utkání
mužů FK SK Polanka nad Odrou
Polanka “A“
16. 9. 2017 od 16:00
23. 9. 2017 od 16:00
1. 10. 2017 od 15:30
8. 10. 2017 od 15:00
15. 10. 2017 od 15:00
22. 10. 2017 od 14:00
29. 10. 2017 od 14:00
4. 11. 2017 od 14:00
12. 11. 2017 od 13:30

Dětmarovice – Polanka “A“
Vratimov – Polanka “A“
Polanka “A“ – Háj ve Slezsku
Bílovec – Polanka “A“
Polanka “A“ – Frenštát p. R.
Bruntál – Polanka “A“
Polanka “A“ – Krnov
Orlová – Polanka “A“
Polanka “A“ – Stará Bělá

Polanka “B“
17. 9. 2017 od 16:00
24. 9. 2017 od 10:30
30. 9. 2017 od 15:00
7. 10. 2017 od 15:00
14. 10. 2017 od 15:00
21. 10. 2017 od 14:00
28. 10. 2017 od 14:00
4. 11. 2017 od 14:00
11. 11. 2017 od 13:30
18. 11. 2017 od 13:30
25. 11. 2017 od 13:30

Hošťálkovice – Polanka “B“
Vratimov “B“ – Polanka “B“
Polanka “B“ – Jiskra Hrušov
Svinov – Polanka “B“
Polanka “B“ – Rychvald
Třebovice – Polanka “B“
Polanka “B“ – Slovan Ostrava
Michálkovice – Polanka “B“
Polanka “B“ – Hlubina “B“
Krásné Pole – Polanka “B“
Polanka “B“ – Michálkovice
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PIZZERIE MENDI hledá brigádníka na rozvoz pizzy.
Více informací získáte na tel. čísle: 736 128 144
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Koupím ornou půdu, pole případně i les
v Polance n. O., Klimkovicích, Jistebníku i v přilehlých obcích za cenu až 25,Kč za metr čtvereční půdy, tj. 250 000,Kč za hektar. Nájemní smlouvy zůstanou
u původního pronajímatele. Převod a nutné formality zajistím. Platba v hotovosti.
Nejsem realitní kancelář.
Kontaktujte mě na telefonu: 734 358 604
nebo e-mailem: jiri.malysiak@post.cz.
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Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH.
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek.
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Kontakt:
PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967
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