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Letní vydání 2016
v ul. Světlovské (úsek od Floriána po kapličku). Dokončením těchto akcí bude zrealizován celý projekt Ing. Josefa Rechtíka
Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích z listopadu
2011 (s Dolovým potokem a ul. Ztracenou
celkem 5 stavebních objektů).

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
rychlý vstup jara do léta nás překvapil
bujnou zelení, úklidovými pracemi v chalupách i na zahrádkách. Jsme rádi, že většina z vás vnímá sběrný dvůr a kontejnery na odpad, nelení odvézt vyhozené věci
i posečenou trávu a ořezy větví na určená

místa. Samozřejmě se ale najdou i takoví, kteří odpadky odhazují do lesa, příkopů, kolem cyklostezky atd. Ten, kdo chodí na pravidelné procházky po oblíbených
chodníčcích a sbírá poházené PET lahve, papíry, ví své. Máme na každém konci Proskovic hlídače i uklízeče. Těm patří
naše poděkování stejně jako všem učite-

lům a dětem naší ZŠ. V rámci Dne Země
uklízeli v lese za hřbitovem, u Dolového
potoka a v lese u Staroveské ulice naproti
rodinného domu Fulnečkových. Oddělení
školní družiny Františka Grygara se věnuje úklidu v přírodě neustále, což je chvályhodné.
Spolu s nepořádkem se objevují v jarním období projevy vandalismu – rozbitá
zrcadla u cest, vyvrácené dopravní značky
atd. Opravy poškozeného majetku nelze
zajistit ze dne na den a v případě značek
vzniká ohrožení bezpečnosti silničního
provozu.
S bezpečností souvisí i další upozornění.
Občanům, kteří pobývají v dopoledních
hodinách doma a pracují na zahradách,
ve sklepě, připomínáme, aby zamykali svá
obydlí – garáže, vstupní dveře, nespoléhali na stoprocentní bezpečnost okolí. Městská policie neustále řeší pokusy o vloupání, krádeže, proto buďme všímaví k cizím,
podezřelým lidem. Závažná zjištění hlaste
ihned městské policii.

Stavební činnost
V současné době probíhá rekonstrukce
kanalizace v ul. Kalužní a v ul. Na Pastvinách. Následně proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. U Zvonice a kanalizace

Ing. Emilie Deingruberová (Hutní projekt Ostrava a.s.) dokončila projekt Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Proskovice, lokalita Frankova. Projekt se sestává ze dvou stavebních objektů
a na žádost MOb Proskovice se bude dříve realizovat část ul. Na Smyčce. Důvod
– nutnost uskutečnit projekt Estetizace
ul. Na Smyčce, kde se počítá s novou zastávkou, nadkrytím žlabů, přechodem pro
chodce a chodníkem.
Ing. Vladimír Vašíček (HydroIdea
s.r.o.) zpracovává projektovou dokumentaci, která řeší odkanalizování v ul. Staroveské v okolí mlýna, Sídlištní a V Úvoze.
Projekt má název Proskovice, propojení stávajících kanalizací na sběrač DXIII. Tato projektová dokumentace vychází z projektové dokumentace
zpracovávané v roce 2004. Firma HydroIdea má zájem vyřešit technicky co nejlépe zadaný úkol, proto projektant znovu
obchází konkrétní majitele nemovitostí.
Někteří občané už nemají pochopení pro
opakovaná šetření a napadají projektanta nevhodnými nadávkami. Prosím proto
všechny oslovované o pochopení a vstřícné jednání.
O ostatních kanalizačních projektech
vás budeme průběžně informovat. MOb
Proskovice považuje odkanalizování za významný krok v rámci roz(Pokračování na str. 2)
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voje obce, proto se snažíme s investorem staveb – Magistrátem města
Ostravy, OVaKem a s vámi úzce spolupracovat při řešení neodkanalizovaných lokalit a při tvorbě návrhů
dalších možných investičních záměrů.
O prázdninách dojde k rekonstrukci
kuchyněk ve třídách MŠ.

Kulturní akce

22. a 23. 4. 2016 byl zahájen 13. ročník
Festivalu Poodří Františka Lýska.
Před školou nás tradičně přivítala říznými pochody dechovka – Sdružení hudebníků Proskovice.

Folklorním pásmem „Přidě k nam host,
chleba budě dost“ uvítal pohybově dramatický kroužek Klineček hosty festivalu.
Klineček má název podle místního kopce Klince (280 m n.m.), vedoucí kroužku jsou Kateřina Holaňová a Gabriela
Makarová, na harmoniku doprovází Čeněk Pustka. Děti jsou zapojeny do projektu Folklor do škol a pojedou náš lašský region reprezentovat 23. 6. 2016 na
Mezinárodní folklorní festival do Strážnice. Sledovali jsme jejich pěvecké, herecké
i taneční výkony 21. 5. 2016 také na oslavě 130. výročí SDH. Byli výborní! Přejeme

Klinečku hodně úspěchů a hezké
zážitky ze Strážnice.
Program 13. ročníku FPFL obohatil také početný Proskovjáček
řízený Zdeňkou Langovou se skvělým klavírním doprovodem žákyně 5. ročníku Terezky Fulnečkové.
Hostem letos byl Dětský pěvecký sbor Paprsek ZŠ a MŠ z Velké Polomi se sbormistryní Jitkou
Švidrnochovou a folklorní soubor Malá Bejatka ze Štítiny. Naše
dětské obecenstvo opět pozorně
sledovalo program, uváděný tentokrát sbormistrem Zdeňkem Ševčíkem.
V restauraci U Psoty se našim jubilantům představil dospělý národopisný soubor Bejatka tématickým vyprávěním, písněmi a tanci
z vesnického života. Slezské nářečí
blízké lašskému vyloudilo ve spojení s komickými scénkami u posluchačů nekonečné úsměvy. Ve druhé
části odpoledne pobavila jubilanty
dechová hudba – Sdružení hudebníků Proskovice se zpěváky.
13. a 14. 5. 2016 pokračoval festival ve Staré Vsi nad Ondřejnicí,
další koncert 4. 6. 2016 se bude konat v Jistebníku a 17. 6. 2016 uzavře festival Folklorní večer na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
13. ročník FPFL se koná s finanční podporou Moravskoslezského kraje, pořádajících obcí
a sponzorů.

▫▫▫
Oslava 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů začala už 30. 4. stavěním máje u hřiště na pastvinách a pokračovala Slavnostní schůzí 21. 5. U Psoty
s výstavou historických fotografií a trofejí. Slavnostní náladu přinesl určitě hodinový koncert naší dechové hudby a následně kulturní vystoupení žáků naší ZŠ.

▫▫▫

V nastávajícím letním období vám přeji hodně času k odpočinku, procházkám,
cestování a hrám s dětmi. Ať prázdniny
přinesou všem rodinám radost a bohaté
zážitky.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Zastupitelstva
a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém zasedání
mimo jiné:
• zvolilo nového člena finančního výboru zastupitelstva,
Ing. Milana Stoniše,
• rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 435/22 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Proskovice za kupní cenu ve výši
45.850,- Kč,
• vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením MOb Proskovice bez výhrad, schválilo Závěrečný účet MOb Proskovice za rok 2015,
• schválilo účetní závěrku MOb Proskovice za účetní období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015,
• rozhodlo o koupi pozemku parc. č. 457 o výměře 1 136 m²
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
za cenu 91.000,- Kč,
• rozhodlo o přijetí daru – části pozemků pod chodníkem
na ulici Světlovská, od Moravskoslezského kraje,
• rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 439/17 v k.ú. Proskovice,
• schválilo Strategický plán MOb Proskovice pro léta
2016–2023.

- na zpracování realizační projektové dokumentace stav-

by „Estetizace ulice na Smyčce“, za nejvýše přípustnou
cenu 33.000,- Kč,
- na akci „Interiérové vybavení zasedací místnosti

ÚMOb Proskovice – výroba, montáž a dodávka nábytku za cenu nejvýše přípustnou 71.972,- Kč,
- na akci výroba a dodání židlí do zasedací místnosti

ÚMOb za cenu nejvýše přípustnou 85.837,- Kč

Rada dále:
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování
Strategického plánu městského obvodu Proskovice,
• schválila Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů Proskovice a schválila nové
Dohody o členství v JSDH Proskovice,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč
hudebníkům Proskovice na vystoupení při konání akce
„Jubilanti 2016“,
• vyjádřila souhlas s novým zněním kritérií k přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Proskovice platné

Rada na svých schůzích mimo jiné:

od školního roku 2016/2017,

• Rozhodla o vyhlášení záměru zadání veřejné zakázky na
akci „Rekonstrukce kuchyněk ve třídách MŠ Proskovice a na základě výběru stavební komise rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na
tuto akci s firmou Michal Blaha, za nejvýše přípustnou
cenu 259.631,- Kč.

• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč

• Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

nákladů spojených s organizačním zajištěním akcí „Sta-

- na stavební akci „Rekonstrukce místní komunikace ul. Nad Hůrkami, za cenu nejvýše přípustnou do
165.094,34 Kč,
- na službu „Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce 2016, za cenu nejvýše přípustnou do
72.000,- Kč,
- na službu „Údržba obecních pastvin a zeleně podél cyklostezky v MOb Proskovice v roce 2016, za cenu nejvýše přípustnou do 32.968,- Kč,
- na dodávku a montáž nových digitálních telefonů,
zvonkového tabla, nové čipy na otevírání dveří v domě
s malometrážními byty Na Smyčce,

organizátorovi sportovní akce „Fotbalový zápas svobodní x ženatí“,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Proskovice na financování
vění májky 30. 4. 2016 a Svatojánské slavnosti 2016“,
• rozhodla o zrušení svého usnesení č. 515/35 ze dne 10. 4.
2012, kterým se navyšovala procentní úhrada neuhrazeného místního poplatku ze psů,
• rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 439/17 v k. ú. Proskovice,
• projednala výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k 31. 3. 2016,
• rozhodla o poskytnutí finančních darů subjektům, zajišťujícím program Svatojánských slavností“.
Miloslava Vidličková
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2015
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 11. zasedání dne 8. 6. 2015 schválilo Závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad.
Předkládáme našim občanům stručný přehled hospodaření našeho obvodu. Podrobnou zprávu můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách městského obvodu: www.ostrava-proskovice.cz
Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté neinvestiční dotace

Schválený
rozpočet v tis. Kč

Upravený
rozpočet v tis. Kč

Skutečnost ﬁnančních
prostředků v Kč

637

643

714 807

1 462

1 556

1 560 331

513

1 119

1 117 961

Přijaté investiční dotace

0

4 303

4 302 777

5 246

7 232

7 227 069

Financování

700

2 702

0

Konsolidace

-90

-90

-85 929

PŘÍJMY CELKEM

8 468

17 465

14 837 016

Běžné výdaje

8 558

10 849

8 301 889

0

6 706

6 330 182

-90

-90

-98 539

8 468

17 465

14 533 532

0

0

303 484

Převody rozpočtových účtů*

Kapitálové výdaje
Konsolidace
VÝDAJE CELKEM
SALDO
Výsledek rozpočtového hospodaření

* přijaté peněžní prostředky od statutárního města Ostravy na provozní výdaje městského obvodu

Zůstatek rozpočtovaných a nečerpaných prostředků byl po
schválení zastupitelstvem městského obvodu zapojen do schváleného rozpočtu pro rok 2016, zůstatek bytového hospodářství
z let 2007-2015 byl ponechán na běžném účtu městského obvodu.

Přijaté dotace investičního charakteru poskytnuty z:
1)

rozpočtu regionálních rad:
- k výstavbě projektu Bezpečnostní úpravy a komunikace
pro pěší na ul. Světlovské (chodníku, opěrné zdi) 4 303
tis. Kč

Mezi objemově největší příjmové položky patří přijaté dotace
neinvestičního charakteru, které byly poskytnuty:
1) z rozpočtu statutárního města Ostravy:
- na provoz, údržbu městského obvodu a příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola 5 114 tis. Kč,
- na plavecký výcvik žáků 42 tis. Kč
- z rozdělení výnosů z hracích přístrojů 27 tis. Kč

2)

z rozpočtu statutárního města Ostravy:
- k výstavbě projektu Bezpečnostní úpravy a komunikace
pro pěší na ul. Světlovské 1 396 tis. Kč (chodníku, opěrné
zdi, přechody a nasvětlení přechodů)
- k projektu Revitalizace mlýnského náhonu 563 tis. Kč na
zpracování projektové dokumentace pro potřeby stavebního řízení a na projednání projektové dokumentace pro
stavební řízení s dotčenými orgány státní správy a organizacemi

2)

3)

ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu a ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu:
- na výkon státní správy 513 tis. Kč
- na pracovníka vykonávajícího veřejně prospěšné práce
118 tis. Kč
- na výdaje projektu Operačního programu Vzdělávání do
škol pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola 315 tis. Kč
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
- na ozdravný pobyt dětí předškolního věku 172 tis. Kč

Z vlastních prostředků investičního charakteru bylo čerpáno na:
- montáž obrubníků u místní komunikace U Zvonice
- zpracování PD akce Odvodnění pozemku a úprava cvičné
louky pro hasiče volnočasového areálu ul. Na Pastvinách
- dodání nového zásobníku teplé vody, výměna a zvětšení dimenze přívodního potrubí k ohřívačům v bytovém
domě ul. Na Smyčce
- koupi pozemků parcelní číslo 265/15, 265/12, 265/1

Táňa Paličková
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Oznámení

o očkování psů
proti vzteklině

Výlet na Lysou horu

Datum:
Hodina:
Místo:
7. září 2016 14:30 – 17:00 u budovy úřadu
Nezapomeňte očkovací průkaz psa. Cena očkovací vakcíny je 170,- Kč.

Ze života školy ...
Blíží se červen a my ve školách začínáme rekapitulovat školní rok, který se mílovými kroky blíží ke svému konci. Nejprve bych vás ale chtěla informovat o tom,
co se od vydání minulého čísla u nás událo.
V březnu jsme se věnovali především
tvořivému psaní, letos na téma pověst.
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje čtenářských dovedností, tvůrčího psaní, vytvoření pozitivního vztahu ke čtení
a knihám. Psalo se ve třídách, veřejné čtení proběhlo v tělocvičně před žáky a učiteli, nejlepší práce byly porotou následně
vyhodnoceny. Z vítězných pověstí a ilustrací byla vytvořena školní kniha. Autoři
nejzdařilejších prací získali odměnu. Projektu se zúčastnili všichni žáci školy. Jen
žáci 1. ročníku psali a tvořili společně leporelo/ obrázkový a písemný příběh se
zvířátky a lidmi-pověst O praotci Čechovi.
V březnu se tradičně naše škola účastní mezinárodní matematické soutěže Klokan. A jak soutěž u nás dopadla? V kategorii Cvrček 2.–3. ročník: 1. A. Žáčková
2. r., 2. T. Dinaj 3. r., 3. M. Mechel 2. r.
V kategorii Klokánek 4.–5. r.: 1. V. Grygar
z 5. r., 2. J. Matoušková 5. r., 3. M. Mihula 5.r.
Ve druhém pololetí absolvovali žáci
1.–4. ročníku plavecký výcvik na bazénu
v Brušperku.
Statutární město Ostrava každoročně
oceňuje u příležitosti Dne dětí žákovské
osobnosti a žákovský kolektiv za chrabrý
či záslužný čin, pomoc blízké osobě, výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury nebo za úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Ocenění obdrželo
šestadvacet žákovských osobností a šest

kolektivů. Ocenění předali v Divadle loutek resortní náměstek primátora Martin Štěpánek a předseda městské komise
pro vzdělávání, vědu a výzkum Jan Veřmiřovský. Slavnostní odpoledne ukončilo divadelní představení Královna Koloběžka První. Za naši školu byla navržena
Ema Švančarová, žákyně 5. ročníku, za
své úspěchy nejen na poli sportovním
v moderní gymnastice, Karolína Pustková, žákyně 4. ročníku za své úspěchy na
poli hudebním a žákovský kolektiv 4. ročníku pod vedením paní učitelky K. Holaňové a paní vychovatelky G. Makarové za
svou účast ve dvouletém projektu folklór do škol „Tady jsme doma“. Naše návrhy byly radou města Ostravy schváleny
a žáci byli v Divadle loutek oceněni. Gratulujeme.
Na konci dubna proběhla přijímací řízení na osmiletá gymnázia. Z pátého ročníku se z 20 žáků na tento typ studia hlásilo 8 a všichni byli přijati.
I letos jsme slavili Den Země, tentokrát
jsme jí chtěli odlehčit a uklidit nepořádek
v okolí Proskovic. Děti objevily 2 nelegální skládky, na které upozornily paní starostku. To se následně postarala o jejich
odstranění. Ostatní odpad děti roztřídily
a odnesly do kontejnerů.
Žáci třetího a pátého ročníku se ve školním roce účastní celorepublikových srovnávacích testů. Testování proběhlo v dubnu. Žáci 5. ročníku dopadli velmi dobře.
Výsledky v českém jazyce i matematice
byly nadprůměrné. V českém jazyce měli
lepší výsledky než 70% zúčastněných škol,
v matematice dokonce lepší než 80% zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků
(Pokračování na str. 6)

Žáci naší a páté třídy se vypravili
v pátek 27. 5. 2016 na Lysou horu. Jeli
jsme od školy autobusem. Cesta nahoru byla dlouhá a namáhavá. Myslel
jsem, že umřu na bolest nohou. Jakmile jsme dorazili na vrchol, tak jsme
se radovali. Pohladili jsme hladící bod
a pak jsme šli do Bezručovy chaty na
občerstvení a suvenýry. Pak jsme sestupovali dolů plni radosti, že jsme vyšli na vrchol. Pro nás to bylo, jako by
horolezec zdolal Mount Everest! Nakonec jsme dojeli ke škole, kde jsme se
rozloučili. Doma jsem všem řekl, že se
mi výlet líbil. Také jsem se dozvěděl, že
Lysá hora měří 1 323 metrů, a že v Beskydech žijí vlci, rysi a medvědi.
Vilém Dvořák, 3. ročník

Lysá hora
Společně s třetí třídou jsme jeli na
Lysou horu. Po kilometru jsem to už
pomalu vzdával a zeptal jsem se, jestli
jsme alespoň za půlkou cesty. Odpověď
zněla, že jsme teprve na začátku. Naštěstí jsme zanedlouho měli přestávku
a já jsem si v klidu odpočinul.
V polovině cesty jsem byl celý zpocený a červený. Každých pět minut jsem
přemýšlel, jestli to vzdám nebo ne. Jakmile jsem tam došel, tak jsem byl velmi
šťastný. Dal jsem si polévku a čaj.
Byl to super výlet.
Martin Lyčka 5. ročník

Šišky na Lysé hoře
Dne 27. 5. 2016 jsme se třídou vyrazili na Lysou horu. Paní lektorky, které
s námi šly, nám ukázaly šišky okousané od myši a veverky.
Šišky, které posloužily jako jídlo pro
myši, byly velmi okousané, a když jsem
si ji vzala do ruky, velmi mě překvapilo, že myši okousaly opravdu celou šišku, až se mi hlavní část zaryla do kůže
a velmi to píchalo.
Šišky ohryzané od veverky nebyly
tak pečlivé, měly na sobě pár semínek
a byly o hodně měkčí.
Cestou dolů jsme viděli šišky okousané hlavně od myší.
Jana Paličková 5. ročník
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byl využíván optimálně. Žáci 3. ročníku
mají co dohánět. Jejich výsledky byly průměrné. Po analýze výsledků přistoupíme
k organizaci dalšího učebního postupu.
Svými výsledky se sice i žáci 3. ročníku
řadí mezi lepší průměrné výsledky (lepší
než 60 % zúčastněných škol), ale studijní potenciál žáků je větší a ti jej nevyužívají dostatečně.
Ve Středisku volného času Ostrava-Moravská Ostrava proběhla v únoru výstava ostravských školních časopisů. Celkem
se zúčastnilo 15 časopisů. Náš časopis
Floriánek byl opět oceněn. Časopis jsme
také přihlásili do soutěže „Školní časopis
2016“. V krajském kole jsme opět získali 1. místo v kategorii „1. stupeň základní
školy“. Postoupili jsme do republikového
kola. Finále celorepublikové soutěže proběhne koncem kalendářního roku v Brně.
Časopis a redakční radu vede paní učitelka J. Švardalová.

zi pásma předvedli v Divadle loutek při
slavnostním ocenění u příležitosti Dne
dětí a sklidili za něj bouřlivý potlesk diváků.
27. 6. se škola oficiálně rozloučí s žáky
pátého ročníku při slavnostním vyřazení,
které proběhne v sále restaurace „U Psoty“. Žáci intenzivně pracují na svých závěrečných výstupech – prezentacích, na
kterých dokladují svou schopnost pracovat s informačními technologiemi, informacemi, které si musí umět vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít (informační

učitelkou přespí. Život školy je velmi dynamický a na tomto místě nelze vzpomenout všech uskutečněných akcí a událostí.
Kdo bude mít zájem, může si přečíst výroční zprávu, kterou za každý školní rok
zveřejňujeme do konce října na našich
webových stránkách.
Již pomaličku plánujeme organizaci
dalšího školního roku. Přihlásili jsme se
do pokračování projektu „Hodina pohybu
navíc“, který vyhlásilo MŠMT. Do prosince chceme podat další žádost do OPVVV
v rámci výzvy Podpora škol formou pro-

a čtenářská gramotnost). Prokazují dosažení výstupu z našeho školního vzdělávacího programu, a to „vyhledává souvislosti, zpracovává a interpretuje získané
informace, vytváří jednoduché výstupy
s využitím moderních technologií“. Již
tradičně bude následovat diskotéka pro
všechny žáky školy, kterou organizují „páťáci“, po diskotéce ve škole se svou třídní

jektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. V květnu jsme podali
žádost do Fondu dětí ohrožených znečištěním prostředí na konání čtrnáctidenního ozdravného pobytu, který v případě
schválení plánujeme na konec února, začátek března pro žáky základní školy.
Krásně a v poklidu prožité letní dny
přeje za všechny „školáky“ Eva Paličková.

A co nás ještě do konce školního
roku čeká?
8. 6. bude 13 žáků školy přítomno křtu
Almanachu žákovské a studentské poezie,
do kterého přispěli svými dílky.
10. 6. se žáci 1. ročníku stanou oficiálně malými čtenáři. Pasování proběhne
v místní knihovně v 10 hodin a provede
jej paní knihovnice J. Krajcová. Žáci obdrží pasovací listinu, krásnou knihu a další drobné odměny. Akce proběhne v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka“, který vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
23. - 25. 6. žáci 4. ročníku vystoupí se
svým pásmem na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Zkrácenou ver-

Víte, jak se vaří v naší školní jídelně?
Naše kuchařky pro děti
i ostatní strávníky připravují
jídlo tak, aby bylo pestré, chutné a odpovídalo zásadám zdravé výživy. Proto používají denně převážně čerstvé a kvalitní
suroviny. Snaží se vařit zdravě, a proto polévky nezahušťují moukou, ale mixovanou zeleninou a doplňují je pokaždé
jinými vločkami (ovesnými, jáhlovými, pohankovými, hrachovými, rýžovými, kukuřičnými). Dále používají k zahušťování polévek kuskus, špaldové kroupy, bulgur, pohanku, jáhly, tarhoňu apod. Přílohu, jako je houskový knedlík,
odlehčují celozrnnou špaldovou moukou nebo moukou
s vyšším obsahem vlákniny. Pro zpestření stravy zařazují
do jídelníčku bílý jogurt nebo tvaroh ušlehaný s ovocem,

dresing vyrobený ze zakysané smetany, zeleninové přízdoby, čerstvé zeleninové nebo ovocné saláty. Naše kuchařky se snaží, aby děti jedly zdravě a naučily se tak zásadám
zdravého stravování a osvojily si zdravý životní styl.
Jana Makarová, vedoucí školní jídelny

PS.: Rada města Ostravy rozhodla dne 26. 4. 2016 usnesením č. 3723/RM1418/56 o ocenění školních jídelen mateřských a základních škol v rámci vyhodnocení I. etapy kampaně města „Školní jídelny zdravě a chutně“. Naše
školní jídelna získala ocenění v kategorii 3: počet stravujících se žáků ve školním roce 2015/2016. Slavnostní vyhodnocení proběhne dne 21. 6. 2016 v Divadle loutek Ostrava.
Blahopřejeme.
Eva Paličková, ředitelka školy
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Vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, ale hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů
velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném
prostranství.
Málokdo si totiž uvědomuje,
že tyto aktivity přímo ohrožují
lidský život! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může
mít neblahé následky. Oheň
v otevřeném prostoru se velice
snadno může vymknout kontrole např. při silném větru,
a způsobit závažné materiální
škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Vypalování porostů je
podle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o požární
ochraně) striktně zakázá-

no. V případě porušení tohoto
zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce
až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá
povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak

řečeno, zabezpečit vše tak, aby
se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchranné-

mu sboru kraje např. elektronickým formulářem, který je
v našem kraji možno nalézt
pod názvem „Pálení klestí“ na
webových stránkách www.hzsmsk.cz, nebo přímo na níže
uvedených telefonních číslech, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský
záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších
opatření pro zajištění bezpeč-

ného spalování, či spalování
zcela zakázat.
Pálení odpadů na volném
prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné
také zkompostovat, odložit ve
speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů
na volném prostranství
a někdy jej i zakazují. Také bychom chtěli upozornit na zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese a do
vzdálenosti 50 m od lesa, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, zákaz kouření atd. Činnosti, které jsou
v lese zakázány, upravuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti
a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak
lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech,
které si děti vybírají ke svým
hrám a radovánkám.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každoročně ke vzniku zbytečných požárů způsobených
vypalováním starých porostů, které často končí tragicky
s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto
znovu upozorňujeme:
VYPALOVÁNÍ
SUCHÉ TRÁVY A POROSTŮ
JE ZAKÁZÁNO!
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Okres

Telefonní číslo

Bruntál

950 739 814

Frýdek-Místek

950 739 824

Karviná

950 739 834

Nový Jičín

950 739 844

Opava

950 739 854

Ostrava

950 739 864
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25 let chráněné
krajinné oblasti
Poodří
O „ochranářských cedulích“
ještě jednou a jinak…
V předchozí části našeho seriálu jsme
se věnovali všelijakým označníkům,
se kterými se můžeme setkat v Poodří.
Poměrně vysoký počet jejich různých druhů svědčí o tom, že příroda Poodří požívá legislativně dosti
významného statusu nejen na národní ale i evropské úrovni (evropsky významná lokalita).
Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co vlastně přináší ochrana přírody
místním lidem? K čemu je jim dobrá? Dovolte odpovědět možná poněkud nezvykle – lapidárně řeče-

Péče mobilního hospice sv. Kryštofa
Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidii
nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je
zajistit důstojné prožívání života, aby mohl nemocný
člověk i v jeho posledním období zůstat doma, v kruhu
svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.
Péče je poskytována nepřetržitě 24 h denně a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Tým mobilního hospice tvoří speciálně vyškolené zdravotní sestry a lékaři, které doplňují také sociální pracovník, psycholog a duchovní, aby mohly být uspokojeny všechny oblasti potřeb klientů, popř. jejich blízkých, pečovatelů. Klienti služby a jejich rodiny mohou využít možností bezplatného
poradenství v Charitní hospicové poradně nebo zapůjčit potřebné vybavení
v Půjčovně kompenzačních pomůcek.
Smyslem mobilního hospice a návazných služeb je zajišťovat co nejlepší
kvalitu života umírajících a podporu jejich rodin. Mobilní hospic s působností v Ostravě a okolním regionu s dojezdem do 35 km provozuje Charita Ostrava od roku 2003. Služba je registrovaná dle zákona č. 160/1992 Sb.
Moravskoslezským krajem pro oblast domácí zdravotní péče.
Kontakt: Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba, Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice, tel.:
599 508 504, 733 676 601, e-mail: cho.krystof@charita.cz, web:
www.ostrava.charita.cz, Petra Křetínská, vedoucí střediska

Dobrovolnictví jako pomoc druhému

no v prvé řadě nejde ani tak o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je zajisté zapotřebí chránit
přírodu před ničením a poškozováním, především
je nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, či
lépe správci. Lidé jimi byli přece odedávna, Poodří je do značné míry artefaktem, kulturní krajinou.
Jak budou lidé přistupovat ke krajině, taková bude.
Jde tedy v prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze
všeho jde o vztah místních obyvatel. A ještě druhý
důležitý dodatek či upřesnění – své krajině. To je
možná to nejpodstatnější – vzít si ji za svou, vnímat
její krásu a přírodní jedinečnost…
Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme
věci kolem sebe, respektive neceníme si jich, jsou
každodenností. Pracovníci státní ochrany přírody
určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom,
jaké je a bude Poodří. A ani by to nebylo správné.
Jejich role by měla být – mimo jiné – v tom ukazovat, že Poodří je kout naší vlasti, který má u nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu nikoliv cenu, neboť to je spíše ekonomický výraz
a louka není zdaleka jen cena parcely. Vždyť jakou
cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do luk nebo
radost z pohledu na barvy a tvary lučních květin…
Jednou z mnoha cest, které mohou přispět ke snížení oné všední slepoty, jsou i ty nezáživně strohé
cedule a další pak třeba tyto texty ve zpravodaji. 
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, regionální pracoviště
Správa CHKO Poodří

Dobrovolnictví v Charitě Ostrava je způsobem, jak se zapojit do pomoci druhým lidem v nepříznivé životní situaci. Dobrovolníkovi jeho aktivita umožňuje užitečně využít čas, získat nové zkušenosti, zapojit se do týmu
profesionálních pracovníků a podělit se o své schopnosti a dovednosti.
Může přinášet také radost a dobrý pocit z poskytnuté pomoci druhým.
Dobrovolníkem v Charitě Ostrava se může stát kdokoli starší 15 let, kdo
projeví zájem vykonávat pravidelně dobrovolnou činnost v rámci sociálních služeb pro seniory, lidi se zdravotním hendikepem a další klienti služeb, kteří jsou vděčni za společný rozhovor, čtení, hru, procházku apod.
nebo se zapojit do souvisejících aktivit (kulturní, společenské, sbírkové
akce, pomoc v Šatníku apod.).
Zájemci o dobrovolnictví se mohou dozvědět více na webu www. ostrava.
charita.cz/dobrovolnici/, nebo se kontaktovat s koordinátorkou Dobrovolnického centra Charity Ostrava: Veronika Curylová, e-mail: veronika.
curylova@charita.cz, tel: 596 783 011, 733 676 692.

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 v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Mgr. Markéty Štěpánové, 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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Jak dopadlo fotbalové utkání
Svobodní x Ženatí 2016
Na úvod tohoto článku bych chtěl za
všechny fotbalisty, kteří se zúčastnili utkaní Svobodní – Ženatí, srdečně poděkovat
všem fanouškům přítomným na již tradičním utkání našeho městského obvodu Proskovice, které se konalo v sobotu 7. 5. 2016
na fotbalovém hřišti „U mlýna“. V prosluněném sobotním odpoledni vytvořili báječnou přátelskou fotbalovou atmosféru, ve
které se hráči snažili předvést své nejlepší
výkony, a za to Vám fanouškům patří velký dík. Příprava zázemí pro diváky a fotbalisty potřebná pro utkání probíhala od brzkých ranních hodin daného dne. Za tuto
nutnou práci děkujeme hlavně partě „proskovických“ fotbalistů vedenou Davidem
Lyčkou a členům dobrovolného hasičského
sboru Proskovice pod velením velitele Davida Michálka.
Po takto precizně provedených přípravách a pod zraky mnoha přítomných diváků mohlo být v 15:00 zahájeno fotbalové utkání mezi partou svobodných a partou
ženatých proskovických domorodců (odchovanců). A že se nakonec bylo na co dívat. Svobodných chlapců bylo celkem patnáct a v mužstvu Ženatých se sešlo dvanáct
pánů s prstýnky, které vedl jako trenér
hráčská opora minulých ročníků Radovan
Matěj. A nutno říct, že podpora trenéra
byla velice znát, když fandil a hecoval svůj
tým celý zápas a každý gól Ženatých slavil
s mužstvem přímo na hřišti.
Utkání začalo ve svižném tempu a po deseti minutách se poprvé měnilo skóre, kdy
se po brejku (samostatném úniku) prosadil Tomáš Palička. Poté se hra „přelévala“
z jedné strany na druhou. Pro diváka jistě
atraktivní utkání. Poločas skončil výsledkem 2:1 pro tým Ženatých, když se ještě
nejprve prosadil čerstvý proskovický hráč
David Kalous a poté snížil svobodný David Bruzek. Počasí bylo nádherné, diváci se bavili a po nezbytném doplnění tekutin mohli hráči vyběhnout k druhému, ještě
zajímavějšímu, poločasu. Šance se střídaly
na obou stranách a jako první se ve druhém poločase prosadil další nový proskovický hráč ženatý Patrik Adamov, výsledek
3:1 ale nevydržel dlouho, když za Svobodné snížil na 3:2 Daniel Matěj. Zanedlouho
byla ve prospěch Ženatých nařízena penalta. Míč si na značku pokutového kopu postavil Petr Palička. Místo klasického zakončení ovšem pouze posunu míč před sebe
a dobíhající jmenovec Palička Tomáš míč
umístil za překvapeného gólmana. Finta, kterou si mohou dovolit pouze největ-

ší giganti Světového fotbalu jako je FC Barcelona. Po této fotbalové parádě se mohlo
zdát, že Ženatí kráčejí k pohodlnému vítězství, které v loňském ročníku získali až
v penaltovém rozstřelu. Ovšem opak byl
pravdou. Skóre 4:2 se brzy měnilo. Střelec svobodných Daniel Franczyk opět snížil
na 4:3. Poté zvýšil vedení ženatých na 5:3
svým krásným třetím gólem v utkání Tomáš Palička. A opět snížení, střelec Danek
Matěj, jeho druhý gól v utkání a výsledek
5:4. Jenže to nebylo zdaleka vše, sváteční
střelec Tomáš Kadlec vyslal lehkou střelu
na golmana Svobodných, ten zaváhal a míč
mu doslova propadl mezi ruce, a zase ženatí vedou o dva góly 6:4. To už ovšem Ženatým docházely síly, i proto, že měli pouze jednoho hráče na střídání. A začal tlak
Svobodných, ze kterého vytěžili vyrovnávací dva góly, když nejprve náhodnou střelou z dálky snížil na průběžných 6:5 David
Michálek, jeho bláznivé oslavy gólu odnesla krvavá kolena, viděn byl dokonce i malý
striptýz a žlutá karta. V samotném závěru
utkání po velké hrubce ženatých stoperu se
již podruhé v zápase prosadil Dan Franczyk a vyrovnal tak na konečných 6:6.
A následovaly penalty, po kterých se

v minulém ročníku 2015 radovalo mužstvo
Ženatých. V této fázi utkání byl nejvíce vidět brankář Ženatých Martin Syslo, který několikrát podržel mužstvo i v samotném utkání a nyní zlikvidoval tři penalty
Svobodných střelců, Ženatí tak zvítězili na
penalty výsledkem 2:1, celkově tedy 7:6 po
penaltách. Rozhodující penaltu proměnil
Petr Palička. Ženatí tedy obhájili své loňské vítezství, což se stalo poprvé v novodobé historii.
Závěrem bych chtěl opět poděkovat divákům, kteří vytvořili opravdu srdečnou atmosféru, a dík patří také všem lidem, kteří
obstarávali občerstvení včetně pana šéfkuchaře Ladislava Ördögha, který také zodpovědně a od rána připravoval výborný gulášek. Velké díky patří také naší pruhované
stálici s píšťalkou Standovi Wonkovi. Děkujeme také Petru Janečkovi za krásné fotky, které najdete na našich stránkách www.
pazdernuvfotbalek.estranky.cz
Věřím, že se všichni shledáme ve stejném
a možná ještě větším počtu lidí na příštím
ročníku tradičního utkání Svobodní – Ženatí a užijeme si pěkné fotbalové odpoledne v Proskovicích.
Tomáš Palička

Pozvánka na jubilejní 15. ročník
fotbalového turnaje v malé kopané
Memoriál Pepy Pazderny!
I letos - rok po velmi vydařeném 14. ročníku - vypukne v sobotu 20. 8. 2016 už 15. ročník legendárního fotbalového turnaje
MEMORIÁL PEPY PAZDERNY !! Od 8:15 h si přijďte vychutnat
skvělé fotbalové okamžiky! A vy, kteří se turnaje nezúčastníte
a ani nepřijdete fandit, si nenechte ujít večerní AFTER PARTY
od 19:00 hodin na přilehlém koupališti, kde zahrají hudební tělesa: Ostravský umělec Jindra Holubec Y Amigos a naše známé
a oblíbené Staré Pušky (instrumentálně). Máte se opravdu na co
těšit! Vstupné bude lidové. Bohaté občerstvení během celé akce
zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!
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Kontrola technického stavu
Značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek a provozu spalovacího stacionárního
syntetickou DNA
zdroje na pevná paliva
Díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva vnitra bude Městská police Ostrava v měsíci červnu opět provádět
bezplatné značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek (invalidních i speciálních vozíků, schodolezů apod.) syntetickou DNA.

Nejbližší termíny značení:
 28. 6. od 14:00-17:00 hod.,
Ostrava-Poruba (ul. Hlavní třída –
u kruhového objezdu)
 30. 6. od 09:00-11:30 hod. a 14:3017:00 hod., Ostrava-Stará Bělá
(ul. Plzeňská u restaurace Dakota)
Tato moderní metoda značení spočívá v nanesení netoxické látky s jedinečným DNA kódem. Značení není pouhým
okem viditelné a objeví se teprve pod speciálním UV světlem. Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány
v databázi Městské policie Ostrava a také
v mezinárodní databázi výrobků REFIZ
(registr forenzního identifikačního znače-

ní), což v případě krádeže kola usnadňuje jeho identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.
K samotné evidenci předkládá občan
starší 15 let kromě jízdního kola také občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a doklad o způsobu nabytí
jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.) V případě, kdy nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit
čestným prohlášením o způsobu nabytí
jízdního kola (vypisuje se na místě).
Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu nelze značit jízdní kola za
deštivého počasí a při teplotách pod 10°C.
Nelze označit mokré jízdní kolo, a je také
třeba počítat s jízdou po označení, kdy
případný mokrý terén způsobí znehodnocení značení.
Bližší informace mohou zájemci nalézt
na webových stránkách www.mpostrava.cz nebo zaslat dotaz prostřednictvím
elektronické pošty na adresu prevence@
mpostrava.cz.
Městská policie Ostrava
úsek prevence a propagace

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen
„zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva
kalendářní roky prostřednictvím osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj
skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za
provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického
stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1
písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona).
Neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádání) o provedení této kontroly je pod sankcí u občanů až 20.000,- Kč a u podnikatelů až
50.000,- Kč.
V případě spalovacích stacionárních
zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo

není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět
odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího
stacionárního zdroje).
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské
komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových
stránkách.
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Upozornění:
Kontrola technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic společného s čištěním,
kontrolou a revizí spalinových cest, což
se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Tato vyhláška předepisuje způsob čištění
a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí
revize (např. při změně druhu paliva, po
komínovém požáru, před uvedením nové
spalinové cesty do provozu) a jakým způsobem.
Hasičský záchranný sbor kraje může
vlastníkovi nebo provozovateli objektu,
který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.)
uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Občanovi může uložit sankci až do výše
25.000,- Kč.
Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Do 50 kW
včetně

Nad 50 kW

činnost

druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Celoroční Sezónní
provoz
provoz

Celoroční Sezónní
provoz
provoz

Plynné

Čištění spalinové
3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
cesty
Kontrola
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění a kontrola
2 x za rok
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Po naučných stezkách
Jaro je v plném proudu
a jednou z možností, jak
se projít krajinou Poodří
a zároveň se něco dozvědět
o přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme dva tipy. Obě stezky jsou vedeny v nenáročném terénu a za suššího
počasí jsou přístupné celoročně.

Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtip-

nou formou přibližuje nejen povodně, ale
seznamuje příchozí i s přírodou v nivě
Odry, kterou někdy i vícekrát do roka
opanuje vodní živel. Věnuje se také zajímavým živočichům, Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ dřeva,
invazivním druhům, péči o luční porosty, geologii a proměnám krajiny. Stejně
jako obsah tabulí je nápadité i jejich vlastní provedení. U Jeseníku nad Odrou stezka začíná na lávce přes Odru u rybníka
(GPS: 49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic nad Odrou je možné se na ni napojit poblíž mostu přes řeku. Stezka pak
pokračuje dále souběžně se žlutou turistickou značkou směrem na Suchdol nad
Odrou. Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od železničního nádraží
(GPS: 49.6397208N, 17.9438247E).

Kotvice

Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou.

Staronová naučná stezka nese podtitul
„Putování krajinou proměn“ a prochází
přírodní rezervací Kotvice. Začíná na Pasečném mostě přes Mlýnku u Studénky
(GPS: 49.7145386N, 18.0920600E), po-

Ptačí pozorovatelna.
kračuje kolem mokřadů, přes louky k rybníkům a končí u Nové Horky. Má devět
zastavení a její součástí je i ptačí pozorovatelna na rybníku Kotvice. Texty a fotografie na panelech nápaditě zpestřují ilustrace Ivany Kolářové a krátké komiksové
vydří příběhy. Témata jednotlivých zastavení: Příběh luhu, Džungle v rybníce,
Skrytý život v litorálu, Rybníkářství v Poodří, Klikatá osa Poodří, Říční krajina,
Slaňáky, Divadlo proměn krajiny a Pasečný most.
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

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

km, tedy více než dvě třetiny. To vše svědčí o přírodních hodnotách řeky a nahlíženo tímto úhlem pohledu se z obyčejné
Odry za humny stává řeka vskutku neobyčejná…
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Odra u Stříbrné skály mezi Jeseníkem
nad Odrou a Bernarticemi nad Odrou.

Dokonale vykroužený meandr u Bartošovic.

Jarní motiv od Proskovic.
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise
O hodinu kratší noc, čtyřdenní volno,
ale ani nádherné nedělní počasí neodradilo nadšené sportovce od účasti na tradičním Velikonočním turnaji ve stolním
tenise.
Jeho organizátoři, Martin Kunz a Víťa
Adámek, kteří trénují žáky stolního tenisu v TJ Sokol Proskovice, rozdělili hráče
podle tří kategorií: ženy (celkem 4 včetně žaček), muži (tři včetně žáků) a registrovaní hráči (celkem 6). Po vzájemných
zápasech na tři vítězné sety v rámci všech
výše uvedených kategorií zvítězili Markéta Adámková, Lukáš Kunz a Martin Kunz,
přičemž nejurputnější boje probíhaly
v kategorii registrovaných hráčů. Všechny přítomné překvapila skvělá hra jedenáctileté Markéty Adámkové.
Hráčské souboje probíhaly také v následných čtyřhrách, kde byly vytvořeny dvojice hráčů losováním tak, že jeden
z nich byl vylosován ze skupiny šesti registrovaných hráčů a druhý hráč / hráčka z ostatních účastníků. Tím se vytvo-

řily poměrně vyrovnané dvojice, v nichž
registrovaní hráči respektovali možnosti svých slabších protihráčů a své hráčské
schopnosti uplatňovali v plné síle pouze
na rovnocenné soupeře. Neregistrovaní
hráči tak měli možnost se zapojit do akčních a velmi rychlých tenisových výměn
a zkusit si hru s „profíky“. Toto zpestření, které uvítali bezesporu všichni účastníci, navíc přispělo k navázání společen-

ských vztahů a vzájemnému spřátelení,
což je nedílnou součástí sportovních aktivit proskovického Sokola.
Celý turnaj proběhl v duchu přátelského sportovního klání starších dětí i dospělých. Holky a kluci měli obrovskou radost z medailí za zasloužené úspěchy, ale
také z toho, že měli možnost hrát a vyhrát
mezi „dospěláky“.
Jitka Švihelová

POMOZME SOKOLSKÉ AKTUALITY
SOKOLU
Vážení obyvatelé Proskovic,
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Proskovice vyzývá všechny sportovní fanoušky o sponzorské příspěvky na opravy
vnitřních omítek a následné vymalování prostorů sálu sokolovny včetně jeviště a přilehlých
šaten. Sponzorům bude vystaveno potvrzení o ﬁnančním
daru, který si dárce může odečíst z daní z příjmu.
Finanční příspěvek můžete poukázat bezhotovostně na
účet T. J. Sokol Ostrava-Proskovice vedený u České spořitelny, a.s. číslo 1642747389/0800,
anebo v hotovosti paní Táni Paličkové, hospodářce T. J., tel. č.
604 980 752.

Všem sponzorům předem
děkujeme.
Veronika Dostálová
starostka T. J. Sokol Ostrava-Proskovice

Od poslední volební valné hromady
v březnu 2016 se toho v Sokole mnoho
událo. Pro příští tříleté období byli do
výboru T. J. Sokol Proskovice
zvoleni noví členové. Funkci starostky bude zastávat
Veronika Dostálová, novým hospodářem jednoty
byla zvolena Táňa Paličková a novým náčelníkem Vítězslav Adámek. Nově budou
ve výboru působit také Jitka
Švihelová, která již úspěšně spravuje webové stránky naší jednoty a Regina Šerá za tenis a odbíjenou.
Novým i stávajícím členům výboru naší jednoty přejeme hodně úspěchů v nelehké práci pro Sokol a pře-

devším pro naši mládež. Zároveň
bychom chtěli poděkovat odstupujícím členům výboru T. J. Sokol Proskovice Evě Paličkové, Ludmile
Firlové a Františku Grygarovi za jejich dlouholetou
a obětavou práci ve funkcích starostky, hospodářky
a náčelníka ve výboru naší
tělocvičné jednoty.
Přejeme si, aby Sokol
v Proskovicích si i nadále vedl
stejně dobře jako dosud a svými bohatými sportovními a kulturními aktivitami se zapsal do povědomí nejen
občanů Proskovic, ale i okolních sokolských jednot župy Moravskoslezské.

SOKOLSKÉ AKCE
NA ÚSEKU VŠESTRANNOSTI
Letošní první jarní turistický výšlap se uskutečnil v sobotu 7. května. Tentokrát
se 30 dětí v čele s Veronikou Dostálovou vydalo až do Valašských Klobouk. Naše
jednota přijala pozvání Sokola Vsetín a ,,sokolíci‘‘ z Proskovic se zúčastnili pochodu na počest br. Vojáčka z Valašských Klobouk přes rozhlednu Královec na chatu Požár, kde se uskutečnilo setkání účastníků spojené s opékáním buřtů. Večer se
děti přesunuly zpět do Proskovic, kde si připravily tolik oblíbený nocleh v sokolovně. A v neděli hurá na pouť!
Eva Petrůjová
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Sokolská ohlédnutí
Cyklovýlet na Hukvaldy
Cyklovýlet na Hukvaldy na přátelské tenisové utkání se vydařil. Celkem tam na
kole dorazilo 19 našich zástupců - hráček, hráčů i diváků z Proskovic. Nechyběli
ani Marek Kunz, Radovan Matěj a Radim
Sojka, kteří proslavili náš tenisový oddíl
na Hukvaldech již v minulosti. Zástupců
z Hukvald bylo 12, takže se sešla docela
početná skupina tenistů i diváků.

Vzájemné zápasy ve čtyřhrách odehráli nejprve muži (neboť hukvaldské ženy
vařily oběd) - celkem 5 dvojic, z nich tři
byly z Proskovic a celému turnaji dominovaly. Potom se hrály čtyřhry ženy, celkem
4 dvojice, dvě místní a dvě z Proskovic.
Jelikož se našim tenistům na Hukvaldech
velmi dobře hrálo, došlo i na hru smíšených dvojic.
Hostitelé nám poskytli vynikající zázemí, zajistili organizaci turnaje, výborné
pohoštění a překrásné upomínkové medaile. Slunečné počasí, dobrá
nálada, napínavé zápasy a k tomu
zdravý pohyb na kurtech i na kole,
to vše přispělo k neopakovatelným
zážitkům všech účastníků. Děkujeme Karlu Sýkorovi a Tomášovi Elblovi z Hukvald za námět, domluvení
a zorganizování celé akce.

Vítězství Martina Kunze
v TOP 8

Nostalgické vzpomínky na dobu před
35 lety a rozpoznávání podoby našich tenistů na fotkách z turnaje na nástěnce
z roku 1981 vyvolaly živou diskuzi ihned
po příjezdu na Hukvaldy.

Závěrečného turnaje osmi nejlepších hráčů stolního tenisu III.
soutěžní třídy Městského přeboru Ostrava se zúčastnili čtyři hráči Proskovic: Martin Kunz, Radim
Sojka, Jarda Sahaj a Víťa Adámek.
Naši stolní tenisté sklidili v domácím prostředí za fandění několika
diváků velký úspěch: Víťa, který měl
původně být jen v záloze, vybojoval
šesté místo, Radim Sojka byl třetí a Martin Kunz, jenž porazil v závěrečném souboji nejlepšího hráče III. soutěžní třídy,
se stal vítězem celého turnaje TOP 8. Gratulujeme!

Zelená burza
Zelená burza získává na popularitě. Letos v sobotu 14. května se konala již potřetí a zúčastnilo se jí přes 20 zájemkyň.
Účastníce se byly s výsledkem akce spokojeny. Příští rok zkrátíme dobu burzy na
dvě hodiny a umožníme zájemcům o rostlinky, aby si je mohli nejen vyměnit, ale
i za symbolickou částku koupit. Výtěžek
z akce by byl ve prospěch naší tělocvičné
jednoty Sokol Ostrava-Proskovice.

Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii
na www.sokol-proskovice.cz
Jitka Švihelová

CO PŘIPRAVUJEME…

Letní kino
v Proskovicích!
O prázdninách, v sobotu 23. července večer se můžeme těšit na promítání filmu na hřišti za naší sokolovnou.
Bude zajištěno také bohaté občerstvení.
Přijďte se pobavit!
Podívejte se na další akce, které pořádá T. J. Sokol Ostrava-Proskovice. Informace najdete na našich stránkách
http://www.sokol-proskovice.cz
Organizační výbor T. J. Sokol

Sokol pro předškoláky
„Svět nekončí za vrátky, hrajme si se
zvířátky“ je název celostátního projektu
T. J. Sokol pro předškolní děti, k němuž
se chystá od září letošního roku připojit také naše tělocvičná jednota v Proskovicích.
Jedná se o celoroční činnost zaměřenou na pohybové a poznávací aktivity předškolních dětí. Hravou formou
bez soupeření a stresových situací plní
děti různé úkoly, které jim přinášejí radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjejí jejich pohybové dovednosti i znalosti.
Jednotlivé okruhy činností předsta-

vují dětem zvířátka, např. kobylka Emilka je učí chodit a běhat přes překážky,
opička Hanička rozvíjí jejich obratnost,
ježeček Mareček rozvíjí jejich dovednosti s míčem, s veveruškou Věruškou
poznávají květiny i zásady dopravní výchovy a s beruškou Danuškou netradiční činnosti. Na cestě do světa je provází po jednotlivých kontinentech sokolík
Pepík. Děti dostanou po přihlášení svůj
sešit, do něhož si pak po splnění každého úkolu nalepí samolepku.
Podrobnější informace a pokyny
k přihlášení dětí najdete na webových
stránkách naší T. J. www.sokol-proskovice.cz.
Jitka Švihelová
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Jak jistě všichni víte, letošní rok je pro
nás rokem slavnostním a doprovází ho
mnoho akcí v duchu 130. výročí trvání
našeho sboru. První jarní akcí bylo tradiční Stavění Máje, které proběhlo 30. 4.
u multifunkčního hřiště pod školou. Po-

tohoto
roku byla slavnostní valná hromah
da konaná právě k našemu významnému
jubileu, která proběhla 21. 5., v Hostinci U Psoty. Ještě před samým začátkem
proběhlo za účasti některých členů výboru a výjezdové jednotky, kladení květin na hřbitově v Petřvaldě, k uctění památky našeho zakladatele pana Aloise
Huvara a dále na hřbitově v Proskovicích
k uctění památky všech zesnulých hasičů.
Samotný program valné hromady začal
v 10:30 před hostincem, kde během přivítání hrála k poslechu místní dechovka
a kde byla vystavena k prohlédnutí naše
historická stříkačka Sikmund. Po zahájení následovala zdravice všech hostů, ať už
zástupců z okolních a spřátelených sborů,
časí nám přálo, a tak bohaté občerstvení,
kolotoče a skákací hrad pro děti, společně s diskotékou v podání Lukáše Janečky
zajistily zábavu do pozdních nočních hodin. Přes prvotní obavy, zda Májka vydrží a zda nám z ní hasič, který ne a ne slézt
dolů, neuteče, vydržela celý měsíc a nikdo
nám ji nepokácel.
O týden později se zástupci našeho sboru zúčastnili Poutní mše, konané v místním kostele, kde jsme vzpomněli všechny
zesnulé hasiče a také uctili památku našeho patrona sv. Floriána.
Další očekávanou a nejdůležitější akcí

s SDH Stará Bělá a profesionálními hasiči HZS MSK Ostrava i hasičská technika.
Večer nám pak opět hrál k poslechu Lukáš Janečka, a tak se oslava protáhla do
nočních hodin.
To bylo seznámení s akcemi minulými
a teď něco k momentálnímu dění ve sboru. V měsíci květnu se naši členové Martin Syslo a Tomáš Ulman zúčastnili základní odborné přípravy hasičů výjezdové
jednotky dobrovolných hasičů, konané
v hasičské škole v Jánských koupelích,
kde zkvalitňovali a rozšiřovali své znalosti a dovednosti.
Dále 2. 6. proběhl simulovaný požární
poplach v místní základní a mateřské škole, kde jsme zároveň provedli nábor nových členů do našich řad.
Nezapomeňme také zdůraznit úspěchy
našich žákovských členů, kteří se 29. 5.
zúčastnili soutěže v požárním útoku v Pe-

třvaldíku, kde jako již několik let proběhlo jedno z kol Moravskoslezské ligy
mladých hasičů, které se zúčastnilo obdivuhodných 50 družstev. Proskovice se zúčastnily se dvěma družstvy, kdy se družstvo mladších žáků umístilo na 11. místě
s časem 20,875 s a starší žáci na krásném
5. místě s časem 15,331 s. Což je opravdu v takové konkurenci, mezi nejlepšími
družstvy našeho kraje, perfektní výkon.

A co nás čeká?

tak i vrchních představitelů dobrovolných
hasičů na Ostravsku. Poté následovalo vystoupení žáků Základní školy, které sklidilo velký úspěch. Proběhlo také trošku
historie, kdy jsme vzpomněli založení našeho sboru, významné osobnosti a nejdůležitější události za 130 let trvání. Následovalo ocenění a předání čestných uznání
a medailí za věrnost několika našim členům. Valnou hromadu jako takovou jsme
zakončili slavnostním obědem. Po obědě ještě proběhla volná zábava, kdy byly
k nahlédnutí historické fotografie, kroniky a v neposlední řadě, ve spolupráci

Nejbližší plánovanou akcí bude spolupráce na Svatojanských slavnostech
25. 6. 2016, kde budeme zajišťovat občerstvení a zajistíme ukázku požárního útoku.
Jednou z těch velmi důležitých akcí
jsou každoroční závody v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Proskovic, které se letos výjimečně budou konat
13. 8. a které budou také probíhat v duchu oslav našeho výročí. Za zmínku stojí,
že jsme si dali za úkol do té doby zprovoznit naší historickou stříkačku Sikmund,
se kterou by se naši veteráni chtěli těchto
závodů zúčastnit.
Závody mladých hasičů poté proběhnou zvlášť, tradičně první víkend v měsíci září.
O všech těchto akcích Vás budeme ještě
včas informovat.
Za SDH Proskovice Zdeňka Sojková
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Sto třicet let od založení Dobrovolné
jednoty hasičské v Proskovicích
Ještě ve druhé polovině 19. století byly Proskovice převážně dřevěná dědina s doškovými střechami,
kde o časté požáry nebyla nouze.
Protipožární opatření z tereziánské
doby, jako vybudování kaluží rozmístěných na horním konci u selských usedlostí a panského dvora,
bylo nedostačující. Hasilo se svépomoci ručně vodou z puten. Přístup k likvidaci ohniska požáru byl
obvykle střechou, jejím stržením
a praktickým rozvrácením hořícího objektu za účelem jeho dohašení.
Výsledkem bylo mnohdy více škody
než záchrany majetku. K tomu sloužily především požární trhací háky
(tzv. opačníky), sekery a později
jednoduché ruční stříkačky (berlovky, jejichž účinnost však byla nedostatečná). Žebříky a opačníky visely
v přístřešku pod šenkem (panskou
hospodou) a berlovka byla uložena
v kapličce u sv. Floriána.
Po zrušení roboty a patrimoniální
správy se vedení vsi ujal obecní výbor, který však zlepšení protipožárních opatření dlouho nevěnoval pozornost. V sedmdesátých létech nastoupil
jako správce naší školy Alois Huvar. Tento učitel pocházel z původně dědičného fojtství v Albrechtičkách a jeho matka byla Hořínková z Košatky. Byl to první
učitel z blízkého venkovského prostředí, který znal potřeby a mentalitu našich
obyvatel. Základní vzdělání získal u Vincenta Janáčka (strýce Leoše Janáčka)
v Albrechtičkách a pak studoval na učitele v Příboře. Tam se seznámil s profesorem Janouškem a odborným učitelem
Ludvigem, kteří byli zanícenými podporovateli vzniku českých spolků a hasičských sborů. Po příchodu do Proskovic se
dlouhou dobu marně snažil získat proskovjaky pro vznik spolku a nákup hasičské stříkačky. Až požár usedlosti rolníka
Janše (m.j. člena obecního výboru) přiměl obec k nákupu dvoukolové stříkačky.
Pro její zdárné využití bylo nutné vycvičit obsluhu. Učiteli se podařilo podchytit velkou část obyvatelstva k podpoře
vzniku dobrovolného hasičského spolku.

Proskovický
cký

Florián

Schůze byla svolána do hospody u Hlavača (Hlavatého) na neděli o mariánském
svátku, kdy lidé šli procesím na Polskou
Ostravu. Velká většina občanů se včas
vrátila. Hospoda byla plná a schůze zvolila funkcionáře. Starostou byl zvolen Karel Sýkora, velitelem Alois Huvar a jeho
zástupcem František Durčák. Jako činní
členové bylo dle kroniky zapsáno 55 občanů. Dále se přihlásila velká část mužů
a žen za přispívající členy, kteří se zavázali spolku každoročně finančně přispívat.
Protokol o valné hromadě spolu se stanovami byl odeslán 13. září 1886 na c.k.
okresní hejtmanství v Místku. Na všech
dokumentech vidíme úhledné písmo
pana učitele Huvara Potvrzení a schválení c.k. místodržitelstvím v Brně nese
datum 27. září 1886. Obec předala stříkačku vzniklému spolku. Vzorem našim
předkům byli hasiči z Petřvaldu (manželka učitele byla dcerou obchodníka Matěje z Petřvaldu, kde vznikl hasičský spolek
již o rok dříve). Petřvaldští hasiči vysla-

li několik členů, kteří osobně organizovali první výcviky od velitele,
trubače, četaře až po jednotlivé členy mužstva. Cvičilo se v nedělí po
kostele (mši svaté) pod školou (přibližně v místech pod dnešní poštou)
a voda se brala ze studny při Kavku
(č.p. 13). Jako cvičné objekty sloužily postupně všechny okolní chalupy
v dosahu hadic. O diváky bylo vždy
postaráno a tak se mužstvo muselo snažit. Na zvědy přišli i „fajermoni“ (jak se u nás říkalo německy
organizovaným hasičům) z Klimkovic a když zjistili, že to jde i s českým velením-povely, hned to doma
změnili i s názvem spolku na český.
Prvním ostrým výjezdem byl požár
ovčárny při Horním Dvoře v Jistebníku. Přes velkou vzdálenost k požáru a problémům během cesty, kdy
koně dohnaly běžící mužstvo tlačící
stříkačku a nesoucí žebřík až v Košatce, byl zásah úspěšný. Správce tamějšího velkostatku ocenil
náš spolek finanční odměnou. Velitel Huvar napsal ještě téhož roku
prosebný dopis do Vídně o finanční pomoc a císař poslal přes 60 zlatých.
Významná byla finanční podpora přispívajících členů, bez nichž by nebylo možno
pořídit další materiál. Spolek pořádal výlety a muziky, pro které hostinský Hlavatý bezplatně poskytl celou hospodu. Naším hasičům se podařilo stmelit všechny
vrstvy obyvatel. Díky hasičskému spolku
zde vznikla již v 19. století tradice ochotnického divadla. Úspěchy našich hasičů urychlily vznik dalších českých hasičských spolků v okolí.
O činnosti našich dobrovolných hasičů
a jejich přínosu k životu obce v běhu času
lze právem poznamenat, že v krizových
situacích byli často jedinou akceschopnou silou při záchraně majetků a zdraví,
za to jim patří poděkování.
Excerpované materiály:
- ZA Opava archiv SM KNV
- spolky SDH Proskovice – kronika hasičského sboru
Jiří Lyčka, kronikář
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ETS – Elektrotelevizní servis

STAVÍME PLOTY

PETER

www.ploty-ostrava.cz

 Opravy spotřební elektroniky
 Televize - Monitory - Audio-Video
- DVD - Satelity - Set Top Boxy
 Opravy mobilních telefonů
 Opravy domácích elektrospotřebičů
 Žehličky - Vysavače - Mikrovlnky
- Fény - Holící strojky
 Montáže televizních antén
a satelitní techniky
 Likvidace elektroodpadu
Evžen Peter
Kostelní 174
739 24 KRMELÍN
ets@krmelin.com

737 410 004 T-Mobile
722 791 598 O2
773 022 556 Vodafone

www.ets.krmelin.com

Stavíme ploty na klíē
x
x
x
x
x

Pletivové ploty, svaƎované sítĢ
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Brány, branky, GARÁŽOVÁ VRATA

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

!!CHOVATELSKÉ POT\EBY PRO DRpBEŽ!!
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

