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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
letní měsíce nás nabily sluneční energií a také dobrou náladou získanou ze
vzájemného setkávání na společenských
a sportovních akcích obecních spolků.
Po Svatojánských slavnostech nás přivítala TJ Sokol na prvním letním kině, teď
v srpnu proběhlo promítání dalšího filmu.
Krásné počasí, hvězdy nad hlavou a společnost asi 250 lidí různých věkových kategorií nám starším připomněly bývalé
„výlety“ v sokolovně nebo na Psotové zahradě. Dobrý nápad nového vedení TJ Sokol se ujal, prostor sokolské zahrady a hřiště se oživil.
Dalším životaschopným místem v obci
je odnepaměti fotbalové hřiště a kuňkaliště. Znovu nás o tom přesvědčil 15. ročník turnaje Pepy Pazderny. Skvěle zorganizovaná akce Davidem Lyčkou poskytla
soutěžícím i účastníkům sportovního klání příjemné zážitky. V podvečer potěšil
posluchače koncert, na němž zazářil Petr
Matěj a David Ovčačík se svými hosty. Výrazným interpretem byl Jindra Holubec –
výborný zpěvák a tvůrce duchaplných,
vtipných textů. I když posluchačů nebylo tolik, kolik organizátoři očekávali,
spokojenost a radost se dostavila.
130 let uplynulo od založení SDH
Proskovice. Naši hasiči se usilovně
snaží o zachování a vylepšování činnosti sboru. Dlouhé čekání na novou
hasičskou zbrojnici vyústilo letos ve

Podzimní vydání 2016
vybudování potřebného zázemí – skladu
a zároveň prostoru pro přípravu občerstvení u příležitosti závodů, Stavění máje,
či Svatojánských slavností. Díky obětavosti aktivního týmu členů SDH - Zdeňka Kvity, Mirka Kadlece, Martina Sysla,
Davida Michálka, Zdeňka Dostála, Jakuba Plačka, Petra Ječmena, Jana Tichého,
Miroslava Fülöpa, mladých členů sboru Michala Šuraba, Robina Hurbana, Vaška Zemana, Michala Hermana a štědrých
sponzorů - firmy Stanislava Janči, Stevena Pierce, Martina Kunze a Petra Matěje
- proběhla hasičská soutěž O pohár Proskovic s tímto novým vybavením. V prvním zářijovém týdnu ještě proběhne soutěž mladých hasičských družstev.
Během příštího roku má náš městský
obvod v plánu odvodnění plochy volnočasového areálu a dokončení projektu mostku přes Dolový potok. Realizací těchto
kroků budeme zase blíže vysněné hasičské zbrojnici.
1. září přivítala naše škola 22 prvňáčků.
Paní ředitelka Eva Paličková je slavnostně pasovala na žáky 1. ročníku proskovické školy. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 všem připomnělo, že
život obce bez školy, bez dětí si ani neu-

míme představit. Po celý rok plyne z mateřské a základní školy aktivní pomoc při
utváření kulturního života obce. MOb
Proskovice si uvědomuje v roli zřizovatele
svůj podíl na úrovni vzdělávání v MŠ a ZŠ,
proto máme snahu modernizovat zařízení
obou škol. O prázdninách byly např. rekonstruovány výdejny jídel v MŠ a provedena rekonstrukce kanalizace od MŠ do
ul. Bukové.
Nejrozsáhlejší stavební akcí v obci je
nyní stavba kanalizace, vodovodu na ul.
Kalužní, Světlovské, U Zvonice a Na Pastvinách. Investorem stavby je Magistrát
města Ostravy, stavební dozor vykonává společnost Ostravské vodárny a kanalizace, zhotovitelem je firma KR Ostrava.
Práci firmy sledujeme kriticky stejně jako
vy - občané jmenovaných ulic. Nepořádek, prach, pomalý postup prací, překážky v průjezdech atd. Věřte, že využíváme
všech dostupných prostředků k nastartování opatření, která vyplývají z vašich
stížností i kontrolních dnů.
Nikomu z nás není lhostejný nepořádek, narušený vzhled a dopravní problémy kterékoli části obce. Přejeme si, aby
nutné stavební zásahy probíhaly plynule,
bez zdržování a cílem bylo řádné odkanalizování, či zásobování pitnou vodou ve
jmenovaných lokalitách.
Závěrem vám chci poděkovat za zájem o dění v našem městském obvodě
a za výraznou podporu spolkového života.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
• rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků par. č. 439/2 zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1 038 m2 a par. č. 440 zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 1 468 m2 a část pozemku par. č. 439/1
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 500 m2,
vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava,

• schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu za
1. pololetí 2016,

Rada na svých schůzích mimo jiné:

• projednala návrh obecně závazné vyhlášky týkající se reprodukce hudby ve venkovních prostorách při pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí
a podniků a vyjádřila souhlas s navrhovaným zněním,

Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého
rozsahu:
• firmě Civel, s.r.o., Ostrava-Pustkovec na dodávku a montáž nových digitálních telefonů, zvonkového tabla, čipů na
otevírání dveří v domě s malometrážními byty za cenu 36
505,- Kč,
• firmě A-VITAL Ing. Zdeňka Makohuzová na zhotovení
realizační projektové dokumentace na stavbu „Estetizace
ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“ za cenu 33 000,- Kč,
• firmě Michal Blaha na stavební akci „Rekonstrukci kuchyněk ve třídách MŠ Proskovice za cenu 259 631,- Kč,
• firmě Geoengineering s.r.o. na zhotovení realizační projektové dokumentace stavby „Odvodnění pozemku cvičné
louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě-Proskovicích“ za cenu 85 910,- Kč,
• firmě COND KLIMA s.r.o. na zhotovení realizační projektové dokumentace na akci „Vzduchotechnika kuchyně
v MŠ“ za cenu 53 240,- Kč,
• firmě Stavby Kunz s.r.o. na zhotovení díla „Oplocení dětského hřiště v areálu Pastvin“ za cenu 135 657,- Kč.

Rada dále:
• rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Jednotky dobrovolných hasičů Proskovice a o uzavření Dohod o členství v této jednotce s novými členy,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč
Sdružení hudebníků Proskovice na vystoupení hudebníků a zpěváků na akci Jubilanti 2016,
• vyjádřila souhlas s novými zásadami pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Proskovice,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč organizátorovi sportovní akce „Fotbalový zápas svobodní x
ženatí“,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč
Sboru dobrovolných hasičů na financování akcí „Stavění
májky“ a „Svatojánský oheň“,
• vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k 31. 3. 2016 a zřízení nového bankovního
účtu,

• vzalo na vědomí vzdání se mandátu člena ZMOb pana
Jana Žáka a složení slibu nového člena ZMOb Ing. Martina Menšíka.

• vzala na vědomí platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Ostravě proti žalovanému firmě HHP Projekt s.r.o
a vyjádřila souhlas s návrhem na nařízení exekuce se žádostí o pověření soudního exekutora,
• schválila Dodatek č. 9 ke Směrnici pro nakládání s finančními prostředky, postupu v účetnictví a další ustanovení,
• rozhodla o nájmu nemovitého majetku – část pozemku
par. č. 439/17 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 440 m² v k. ú. Proskovice,
• rozhodla o uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o výpůjčce
a vzájemné spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a městským obvodem Proskovice, jehož obsahem je aktualizace vypůjčeného majetku Jednotce SDH Proskovice,
• rozhodla o spolufinancování 15. ročníku fotbalového turnaje „O pohár Pepy Pazderny“ v celkové výši 12 tis. Kč,
• rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 3 tis. Kč pro
výherce soutěží pořádaných místní pobočkou knihovny
města Ostravy – pro čtenáře místní pobočky v Proskovicích,
• rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolkům a příspěvkové organizaci: TJ Sokol Proskovice 39 tis.
Kč, Knihovna města Ostravy 3 tis. Kč, Společnost přátel
Poodří 2 tis. Kč, Myslivecký spolek Odra 5 tis. Kč, Kreativní klub Proskovice 4 tis. Kč,
• projednala záznam z prověrek BOZP a PO na budovách
ZŠ a MŠ a přijala opatření pro zjištěné závady,
• vyjádřila souhlas s projektovou dokumentací pro stavbu
„Stavební úpravy v MŠ Proskovice – přístavba a změna
v užívání 1. podzemního podlaží“,
• rozhodla o nájmu nemovitého majetku – část pozemku
par. č. 443 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
12 m² v k.ú. Proskovice,
• na žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ rozhodla o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ – navýšení na
28 dětí ve třídě,
• vzala na vědomí předání osvědčení novému členu zastupitelstva Ing. Martinu Menšíkovi
Miloslava Vidličková
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Stručný přehled hospodaření městského
obvodu Proskovice za I. pololetí 2016
Název

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Daňové příjmy

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

Plnění
v Kč

% plnění
upraveného
rozpočtu

687

690

621.036,-

90

1,522

1,593

833.351,-

52

506

570

315.449,-

55

6,183

6,234

3,083.244,-

49

833

95

69.410,-

73

Kapitálové příjmy

0

23

22.925,-

100

PŘÍJMY CELKEM

9,731

9,205

4,945.415,-

54

Běžné výdaje

8,731

9,823

3,693.011,-

38

Kapitálové výdaje

1,000

1,944

319.244,-

16

VÝDAJE CELKEM

9,731

11,767

4,012.255,-

34

Nedaňové příjmy
Dotace ze státního rozpočtu, Úřadu práce, od krajů
Převody mezi statutárními městy – příjmy
Konsolidace, ﬁnancování

Daňové příjmy obce evidují místní poplatky ze psů, poplatky
za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a daň z nemovitostí.
Nedaňové příjmy obce evidují běžné příjmy z pronájmů pozemků, nebytových a bytových prostor, z pronájmu hrobových
míst, z úroků bankovních vkladů, ze služeb občanům, z věcného břemene aj.
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu je určena
na výkon státní správy, neinvestiční účelová dotace z Úřadu
práce eviduje příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci
veřejně prospěšných prací z projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody - příjmy jsou peněžní prostředky převedené na bankovní účet městského obvodu z bankovních účtů statutárního
města na činnost. Poskytnuté prostředky se dělí na:
neinvestiční - na provoz městského obvodu, na provoz školství,
neinvestiční účelové - na plavecký výcvik žáků ZŠ, na zeleň,
na prevenci kriminality, finanční vypořádání roku 2015,

ti, správou a údržbou městského obvodu. Z výdajů jsou také poskytovány neinvestiční účelové dotace neziskovým organizacím
a fyzickým osobám převážně v městském obvodě a příspěvek na
provoz pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením
dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku. V našem případě se jedná o výdaje z rozpočtu města a rozpočtu obce na:
- výstavbu místní komunikace Nad Hůrkami,
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a pro stavební povolení a realizační dokumentaci k akci
Stavební úpravy MŠ Proskovice-přístavba a změna v užívání 1. podzemního podlaží,
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
k akci Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém areálu ul. Na Pastvinách
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, projednání realizační dokumentace k akci Estetizace
ul. Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů,
- Rekonstrukci výdejen jídla v MŠ,

investiční neúčelové - na investiční akce v rámci městského obvodu.

- úhradu Strategického plánu obce,

Konsolidace, Financování představují zapojení nečerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu obce 2016
a platby sociálního fondu.

- realizaci výstavby Oplocení dětského hřiště ul. Na Pastvinách

Do běžných výdajů řadíme veškeré výdaje spojené s činnos-

- zpracování realizační projektové dokumentace – Vzduchotechnika kuchyně v MŠ,

- výdaje spojené s přípravou pro výkupy pozemků
Táňa Paličková
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Tištěný zpravodaj? Ano, jeden do domu!
V souvislosti s požadavky některých občanů sdělujeme, že zpravodaj
Proskovický Florián dodáváme zdarma v počtu jeden výtisk do
jednoho domu, nikoliv podle počtu rodin v domě!

ický n
Proskov loriá

F

ání
Jarní vyd

Důvodem jsou nemalé finanční náklady na zhotovení a také skutečnost, že
všechna vydání jsou k dispozici na webových stránkách městského obvodu v sekci
„Zpravodaj“, přesně na: https://proskovice.ostrava.cz/cs/o-proskovicich/
zpravodaj-proskovicky-florian-1
Zpravodaj vychází v březnu, červnu, září a prosinci.
Kdo má zájem, určitě si jej vyhledá.
Věra Adámková

Proskov
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Informace k příspěvkům a inzerci
ve zpravodaji Proskovický Florián
Zpravodaj vychází 4 x ročně – jarní vydání v BŘEZNU, letní v ČERVNU,
podzimní v ZÁŘÍ a zimní v PROSINCI.

Uzávěrka jarního vydání je 28. 2., letního vydání 31. 5.,
podzimního vydání 31. 8. a zimního vydání 30. 11.
Kontaktní osoba pro příjem inzerce a článků:
Věra Adámková, tel. 599 424 302, mob. 732 300 848
e-mail: vadamkova@proskovice.ostrava.cz

Podaná inzerce musí obsahovat:
1.
2.
3.
4.

přesné znění inzerce - jak žadatel požaduje otisknout (zaslat nejlépe v PDF)
požadovaná velikost inzerátu (A4, A5, A6 - viz ceny níže)
fakturační údaje (po otištění bude žadateli o inzerci zaslána faktura)
ceny inzerce: formát A4 – 1000,- Kč bez DPH
formát A5 – 500,- Kč bez DPH
formát A6 – 250,- Kč bez DPH

Informace těm, co přispívají do zpravodaje za obecní spolky a organizace:
1.
2.
3.
4.

příspěvky zasílejte v uvedených termínech kontaktní osobě (viz výše)
– prosíme o dodržování termínů!
článek zasílejte v příloze jako jeden textový soubor + případné fotografie
články vždy uvádějte s názvem
autor článku se pod něj podepisuje celým jménem
Věra Adámková
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Mobilní sběr textilu INFORMACE K VOLBÁM
V době od 3. – 7. 10. 2016 bude u místní sokolovny
(Světlovská 91/41) přistaven mobilní kontejner
na sběr textilu.
Pokud se potřebujete zbavit starého oblečení, hraček nebo
obuvi, které mohou posloužit jiným, využijte tohoto kontejneru. Textil se sbírá a recykluje. Větší část darovaných věcí
slouží opět k původnímu účelu, menší část poškozeného textilu je recyklována na suroviny sloužící jako vstupní materiál
pro výrobu různého zboží na bázi textilu jako: polštáře, deky,
koberce, izolace, apod.
Do kontejneru PATŘÍ
• oděvy, oděvní doplňky,
kabelky a tašky,
• párová obuv, hračky,
• bytový textil (povlečení,
záclony, potahy, ubrusy, deky).
Do kontejneru NEPATŘÍ
• koberce, matrace, molitan,
• mokrý, znečištěný, plesnivý textil,
• elektrická zařízení, porcelán
a jiné netextilní materiály.

DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV

V pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin se konají volby do zastupitelstev krajů. Volební místnost pro tyto volby je zasedací místnost v 1. patře budovy úřadu, ul. Světlovská 2/82, Ostrava-Proskovice.
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební
místnost je nutno, aby toto nahlásili jejich příbuzní předem
na úřadě nebo nejpozději v pátek 7. 10. 2016 přímo ve volební místnosti členům volební komise.
Voličské průkazy pro tyto volby vydáváme na úřadě do
5. 10. 2016 do 15:30 hodin (termín pro osobní podání žádosti
s převzetím). Volič na tento průkaz může volit pouze v rámci
Moravskoslezského kraje.
Věra Adámková

Informace Charity Ostrava

Celoročně můžete využívat na nepotřebný textil 2 kontejnery,
které jsou umístěny u stavebnin – ul. Nad Strouhou a u obchodu – ul. Staroveská.
Barbora Urbánková

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
PRO OBČANY
V září bude opět v Proskovicích přistaveno 6 velkoobjemových kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu.

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro všeobecné zdravotní sestry v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace: Jaroslav Doležel,
vedoucí hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.ostrava@charita.cz; nebo webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
O. Havelka a jeho Melody Makers, J. Špaček, P. Janečková a Camerata Janáček
Vitalitou nabitý Ondřej Havelka a swingové smrště s jeho Melody Makers, špičkový houslista Josef Špaček a talentovaná operní
pěvkyně Patricia Janečková oba v doprovodu skvělého orchestru
Camerata Janáček. Výjimečný koncert pro dobrou věc – na podporu ostravského Mobilního hospice sv. Kryštofa.
Benefiční koncert Charity Ostrava „Sešli se, aby pomohli…“ na
podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa proběhne 21. 9. 2016
od 19 h v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Kromě benefičního účelu koncert připomene, že Charita Ostrava poskytuje služby pro lidi v nouzi především na Ostravsku od roku
1991, tedy 25 let. Na koncert zveme širokou veřejnost, předprodej
vstupenek v síti Ticketpro.
Další informace na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/o-havelka-a-jeho-melody-makers-j-spacek-a-camerata-janacek-sesli-se-aby-pomohli-21-9-2016/

Kontejnery přistavuje firma OZO na uvedené adresy do 14. hodiny první den, tj.
ve čtvrtek 22. září 2016 a odváženy
jsou pak během dopoledních hodin druhého dne, tj. v pátek 23. září 2016.

Rozmístění kontejnerů dne 22. 9. 2016
K1

- ul. Staroveská – u domu č. 34/168

K2

- ul. V Tišinách – u domu č. 5/176

K3

- ul. Nad Strouhou – poblíž stavebnin

K4

- ul. Sídlištní – u domu č. 2A/312

K5

- ul. V Úvoze – v dolní části ulice

K6

- ul. Nad Hůrkami – poblíž vodojemu
Věra Adámková

Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit jeho
důstojné prožívání, a aby mohl nemocný člověk zůstat doma,
v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.
Službu Mobilního hospice sv. Kryštofa s působností v Ostravě
a okolním regionu s dojezdem do 35 km provozuje Charita Ostrava od roku 2003 a je registrovaná dle zákona č. 160/1992 Sb. Moravskoslezským krajem pro oblast domácí zdravotní péče. Péče je
pro klienty bezplatná, náklady provozu dlouhodobě ztrátové služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů, jako dotací z veřejných rozpočtů a podpory donátorů.
Záštitu nad koncertem převzali:
Ing. Tomáš Macura, MBA, ostravský primátor
Miroslav Novák, moravskoslezský hejtman
Mons. František V. Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a firemních partnerů koncertu.
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Kreativní klub
Proskovice
I když je již za námi větší polovina
roku 2016, vracíme se k akcím, které proběhly. Bylo to jako každoročně
smažení vaječiny, pečení perníčků pro
děti mateřské školy ke Dni dětí.
U příležitosti turnaje v kopané nám
místní hasiči postavili dva stánky na
hřišti, kde jsme prodávaly napečené
perníčky a drobnosti vyrobené v našem Kreativním klubu. Tímto chlapcům - hasičům děkujeme.
Na
Svatojánských
slavnostech
byly k prodeji koláče a věnečky naší
členky p. Syslové. Zúčastnily jsme se
ukončení festivalu Poodří Františka
Lýska ve Staré Vsi, jehož součástí byla
vernisáž výstavy pod názvem „Od koloběžky po jízdní kolo“. Zůstaly jsme i na
večerní vystoupení tanečních souborů.
V měsíci květnu se uskutečnil výlet na Lysou Horu, trošku jsme si to
usnadnily a využily k cestě autobus
z Raškovic. Počasí nám přálo, užívaly
jsme si krásný výhled do okolí.

V červnu jsme byly na výletě na Hukvaldech u příležitosti umístění nové sochy Lišky Bystroušky. Obě výletní akce
byly úspěšné a ženám se líbily.
O prázdninách jsme se nescházely
z důvodu dovolených.
V září plánujeme výlet do Frenštátu p. R., na Horečky a Rekovice. Vyjedeme lanovkou na skokanské můstky
a projdeme se naučnou dřevěnou visutou stezkou, umístěnou mezi stromy. Informace budou vyvěšeny na naší
nástěnce u obchodu. Přidejte se k nám.
V plánu je i výlet na zámek v Kuníně, kde od 28. 9. do 9. 10. probíhá akce
„Růže pro hraběnku“. Po prázdninách
začnou opět přípravy na předvánoční
jarmark. Stále se scházíme každé pondělí v 16 hod v keramické dílně Mateřské školy.
Svatava Sojková

Postřehy stárnoucího myslivce
Je zářijová neděle. Stojím za zahradou
a nebe nad Odrou je vybarveno do odstínu „modř Adriatika“. Ještě před pár dny
se pod tímhle modrým nekonečnem míhaly vlaštovky a zdálo se, že nikam nepospíchají, že tady zůstanou snad až do sněhu. Dneska jsou pryč a nebýt dvou káňat,
která šroubují spirály až kdesi na hranici
viditelnosti, bylo by nebe úplně prázdné.
Některé změny se v ptačím světě dějí ze
dne na den, jakoby skokem.

něco postrádám, cítím, že se něco změnilo. Je totiž ticho, klid. Včera mě ještě provázel ptačí zpěv, který byl od jara nezbytným doprovodem mých mysliveckých
pochůzek. Dnes ale supění říjícího srnce doprovází jenom cvrčci a sarančata.
Za dva tři dny, jako mávnutím kouzelného proutku zmizí najednou z nebe rorýsi,
a i když léto bude námi stále ještě velebeno, bude už jiné. Unavené, stárnoucí mlhami rán a chladným klidem večerů.

Holubi – začátkem
března tenkrát ještě
ležel sníh. Ve slunci
se třpytily ledové sedliny a poprvé ve vzduchu zavoněla hlína. Najednou byli tady.
Ne jeden, dva nebo deset. Bylo jich nejméně sto a naprosto přesně obsadili tytéž
stromy, na které zapadají koncem léta.
Teď je však, na rozdíl od léta, bylo dobře vidět v bezlistých korunách. Modří holoubci, jarně spokojení a jakoby veselí. Přiletěli a zůstanou až do října, kdy se
srazí ve stohlavá hejna, která zašumí nad
krajem jako podzimní deště a rozplynou
se nad obzorem.

Kachny – ještě se
v některém roce stane, že v listopadu přiletí „severky“. Tak
u nás říkáme kachnám přilétajícím s nastalými mrazy z Polska. Už to ale není ono.
Před pár desítkami let, než jsme my,
lidé, dokázali zblbnout počasí natolik, že
příroda už nemá pomalu sílu na to, aby si
své tvory dirigovala podle tisíciletých pravidel, byly podzimní tahy kachen jiné.
Srpnové lovy kachen měly sice úžasnou atmosféru, ale na malém rybníčku
a okolo řeky se jednalo jen o paběrkování. „Dočkej na podzim, to deprem budě“,
utěšoval mě tenkrát před pětatřiceti lety
kolega, pro něhož byly kachny, a hlavně
jejich zvěřina, prioritou loveckých zážitků.
Dočkal jsem se. Předpovědní meteorologická mapa ukázala v Polsku mráz a pak
se začaly dít věci. Mírné mrazíky zatáhly stojatou vodu tenkým ledem, rybníky byly vypuštěny a ze severu, kde mrazy
přitvrdily, k nám přilétly kachny. Desítky,
stovky. Sedaly na Odru, na říčky i potůčky a hledaly potravu, teplo a klid. Sto metrů za dědinou teče bývalý mlýnský náhon,
kterému nikdo z rodáků neřekne jinak
než Struha. Dno má bahnité, po hladině
plave sem tam okřehek a kolem něj rostou staré plodonosné duby – kachní ráj.
Vypravili jsme se na poslední listopadový lov. Slunce zapadlo a v houstnoucím
šeru zaznělo od Odry kačení volání. Vzduchem zazvonila křídla. „Sssss – čách“. Na
Struhu přistává kachna za kachnou. Stojím pod stromy a obrácený zády k vodě se
dívám na volný, nezastíněný prostor nad
loukami, kde se točí početná hejnka březňaček. Ozývají se výstřely a do omrzlé trávy padl i ten můj úlovek.
Ze tmy vylétlo posledních pár kachen.
Snížily se, zakroužily a zase zmizely v rodící se mrazivé noci. Rozloučily se s námi
slábnoucím zvoněním letek.

Čápi – brouzdal se
mezi zbytky sněhu
kalužemi, kde hledal utopené hraboše
a červy. Je tu, je první
a čeká na svou čápici. Ta přilétla až o dva
tři týdny později, v dlouhém pelotonu závodu napříč kontinenty.
Uběhlo jaro i polovina léta a na posečených i podrostlých otavách oderské nivy
naše čapí osazenstvo svolává další příbuzné. Pak všichni v mnohahlavém hejnu
vzlétnou, vystoupají do několika set metrové výšky a dlouze budou kroužit nad
krajinou. Já si myslím, že takhle, ve světle srpnového slunce, ukazují čapí rodiče
svým dětem Odru, kaskádu rybníků podél ní i všechny ty říčky, strouhy, stružky a močárky a volají na ně: „Vidíte tu
nádheru? Tady jste doma a sem se musíte vrátit, až dospějete!“ My - lidé to už
mnohdy takhle říci ani neumíme, anebo,
a to je horší, snad někteří ani nechceme.
Rorýsi – léto sice,
podle
televizních
zpráv, právě vrcholí,
ale po návratu z večerní čekané už vím,
že podzim posílá první varování. Ten stejný pocit mě každý rok zarazí. Najednou

Ing. Milan Stoniš
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
O projektu Tady jsme doma – Regionální folklor
do školy aneb „Čtvrťáci“ ve Strážnici
V roce 2012 jsem se s paní
učitelkou krmelínské školy
Yvonou Voráčovou zúčastnila Mezinárodního folklorního festivalu Dětská Strážnice
2012, kde její tehdy pátá třída
účinkovala v programu Tady
jsme doma – Regionální
folklor do školy.
Autorkou tohoto projektu je
paní PhDr. Alenka Schauerová. Projekt běží již desátým rokem pod záštitou Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici. Prostřednictvím tohoto
projektu získávají děti povědomí o životě předků i kultuře své obce či regionu. Žáci se
v průběhu dvou let seznámí
s místní tradiční lidovou kulturou, čím a jak se lidé dříve
živili, jak se bavili, jaké obyčeje a zvyky dodržovali. Osvojí
si lidové písně, říkadla, místní
pověsti, tance. Tento projekt
přináší možnosti k prohloubení vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči i prarodiči. V současné době je do
něj zapojena řada škol z celé
republiky např. Krmelín, Dolní Rožínka, Mělník, Prachatice, Český Těšín, Řevnice, Proskovice a další.
Protože mám k folkloru blízko, myšlenka tohoto projektu mě oslovila a ve šk. roce
2014/15 jsem se do projektu se svou třídou – tehdy třeťáky - přihlásila. Mým úkolem bylo, abych žáky v rámci
běžného vyučování (převážně
v hodinách Hv, Čj, Času, Tv)
seznamovala s lidovými tradicemi a životem našich předků,
což je hlavním záměrem projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.
Vyvrcholením tohoto projektu a odměnou pro celou třídu je pak účinkování v programu na MFF Dětská Strážnice,
kde společně s čtyřmi dětskými folklorními soubory ze Slovácka tato třída vystoupí.

Žáci 4. ročníku s PhDr. Alenkou Schauerovou – autorkou projektu Tady jsme doma
Do Strážnice jsme se mimořádně dostali (skupina 13 žáků
tehdy třetí třídy) hned v prvním roce zapojení do projektu. Děti měly za úkol sehrát
(podle scénáře) fiktivní třídu
a propojit vystoupení ostatních účinkujících – tentokrát čtyř třídních kolektivů
z různých koutů naší republiky a jednoho folklorního souboru na MFF Dětská Strážnice 2015 v programu „Písnička
k domovu“. Zhostili se toho na
výbornou.
Tento rok jsme dostali za
úkol vytvořit s dětmi pásmo na téma: „Přišel k nám
host…“. K tomuto tématu pak
směřovala má práce v hodinách převážně Hv a Tv, kdy
jsme s dětmi pásmo – lašské
písně, říkadla, škádlivky, dětské lidové hry doprovázené
pohybem a propojené v příběh – tvořili a nacvičovali.
Do projektu se prostřednictvím dětí zapojili i mnozí rodiče, ať už se jednalo o zakoupení triček s logem projektu,
zapůjčení rekvizit, napečení
chleba či podpory. Pan Čeněk Pustka - tatínek mé žá-

kyně – zdokonalil svou hru
na akordeon a doprovázel nás
na každém vystoupení už od
2. třídy. Docházel za námi do
některých hodin hudební výchovy a stal se tak součástí našeho kolektivu - vlastně i projektu. Děkujeme mu za tuto
významnou spolupráci. Díky
jeho ženě máme zase krásná
videa či fotky z našich vystoupení.
Rodiče a prarodiče nám byli
taktéž nápomocni při zhotovování krojů, na které nám
přispěla škola a velkou měrou se o kroje zasloužila paní
vychovatelka Gabka Makarová. S její velkou pomocí také
vznikla výstava celoroční práce v projektu, která byla instalována ve Strážnici v době
festivalu, a ke které také přihlédla hodnotící komise při
udělování ocenění. Neměla
bych taktéž zapomenout na
naší paní referentku Katku
Ruskovou, která mi pomáhala mimo jiné se zajištěním triček, dopravy do Strážnice, tiskem všech fotek na výstavu
a další pomoci organizačního
rázu během celé doby. Díky ní

jsem měla více času a energie
věnovat se práci s dětmi.
V neposlední řadě na přání dětí, rodičů i vedení školy vznikl ve šk. roce 2015/16
pohybově-dramatický kroužek Klineček (podle místního
názvu - kopec Klinec), ve kterém, mimo jiné, uplatňujeme
také folklorní prvky, a který
společně s paní vychovatelkou
Gabkou Makarovou vedeme.
Velkou oporou při práci na
tomto projektu mi byla samozřejmě naše paní ředitelka Eva Paličková a starostka
Proskovic paní Marie Matějová – rovněž folkloristka a excelentní sólová zpěvačka lašských písní.
Na závěr tohoto „résumé“
týkající se projektu Tady jsme
doma, chci vyjádřit velké díky
mé milé usměvavé třídě (nyní
už bývalé) – tady by se je hodilo všechny vyjmenovat!,
protože o ocenění „Laureát
Strážnice 2016“ se zasloužili svým dětským uměleckým
projevem hlavně oni díky své
dvouleté práci na sobě.
Kateřina Holaňová,
ZŠ Ostrava-Proskovice
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pohyb, hra a zdraví to je, co nás baví
„Přírodovědná gramotnost“ v předškolním vzdělávání znamená, podporovat zájem dětí zkoumat okolní svět prostřednictvím hry a prožitku, vytvářet
pozitivní vztah k přírodě, poznávat přírodu a přírodní jevy. Umístění mateřské
školy, obklopené lesem, poli a loukou,
přímo vybízí k činnostem, které jsou pro
děti přirozené – objevování světa přírody. V loňském školním roce jsme získali dotaci SMO na vytvoření bylinkové zahrádky a stavbu zahradního domku na
školní zahradě. S dětmi jsme si předpěstovali sazeničky, některé přinesly děti z
domova a po návratu ze školy v přírodě
jsme se pustili do práce. Za pomoci pana
Adámka a paní Konečné se nám podařilo vybudovat vyvýšené záhonky a osadit je bylinkami jako je máta, meduňka,
yzop, bazalka, pažitka, libeček, měsíček
lékařský a další rostlinky – rajčata, dýně,
cukety, jahody, celer. Už před prázdninami jsme si pochutnávali na čaji z meduňky nebo máty. Libeček, pažitku a celerovou nať zase využívají paní kuchařky
v kuchyni. Rajčátek jsme si letos moc neužili, zato cukety byly obrovské a bohužel chutnaly i slimákům. Dýně ještě stále rostou a pokrývají nám i část trávníku.
Sbírka rostlin v naší zahrádce je zatím
nevelká, ale k rozvíjení znalostí o rostlinách, o jejich pěstování a využití, je pro
děti předškolního věku dostačující. Starost o zahrádku je velmi oblíbenou činností dětí v MŠ. Nejmladší děti zatím pozorují, starší děti sázejí, vysévají, zalévají,
pomáhají s pletím a sklízením. Zahradní
domek už je také hotov a nářadí, kočárky a koloběžky tak budou mít své místo.
K hracím prvkům a otočnému bagru tak
přibyla další aktivita ke smysluplnému
trávení času při pobytu venku.
Nebyla to jen zahrada, která se změnila. O prázdninách se v budově MŠ rekonstruovaly přípravny jídel u obou tříd. Zdi
i podlaha dostaly nové obklady, byly zde
umístěny nové kuchyňské linky a myčky
na nádobí.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ
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Označník na CS Stará Bělá
Koncem července byl instalovaný na začátku nově budované cyklostezky označník Proskovice-Stará Bělá. Nachází se na hranici obou
katastrů na hrázce bývalého rybníka.
Podobné označení bude na Odře - Stará Bělá - Polanka n. O.
(a později možná taky Stará Bělá - Výškovice a Stará Bělá - Krmelín).
Označník je společným dílem starobělských a proskovických cyklistů
a patriotů. Z místních se o tento označník zasloužili Dalibor Šuléř, Aleš
Stuchlý, Marie Matějová, Hana Sýkorová, David Lyčka, Pavel Sýkora,
Zdeněk Dvorský, Luděk Luska, Radovan Matěj, Peter Harmečko, Roman Dobeš a příznivci Mirek Šupík a Radim Volný. ÚMOb Stará Bělá
umístil vedle označníku posezení a věřící ještě na dubu připevnili dva
obrázky s patrony Proskovic a Staré Bělé – Sv. Floriána a Sv. Jana.
Pokud starobělští cyklisté uspořádají nějaké symbolické otevření
této CS, zajisté nás k tomu pozvou.
Ať nám všem cyklostezka dobře slouží při cestách na jih, západ i na
sever.
Karel Sýkora

Náboženské poměry a 70 let kostela v Proskovicích
Pokračování k článku z jarního vydání
Floriána.
V měsíci září tomu bude sedmdesát let
od vysvěcení našeho kostela sv. Floriána. Základní kámen stavby byl vysvěcen
starobělským páterem Střížem 4. května
1941. Od úplného dokončení stavby a vybavení základními prvky interiéru uplynulo přes pět let. Slavnostní vysvěcení
se uskutečnilo v neděli 29. Září 1946. Na
tuto událost se obec dlouho připravovala. Již za války byly jako pozdrav z Proskovic vytisknuty pohlednice novostavby
kostela. K slavnostní události byly vydány pozvánky pro čestné hosty a rodáky.
Na silnici před školou byla postavena slavobrána a páter Stříž přivítal olomouckého biskupa ThDr. Stanislava Zelu. V uvítacím výboru byli také zástupci okresu,
MNV a přednosta Kostelního výboru pro
výstavbu kostela Ing. Sunek. Od školy se
šlo slavnostním průvodem po silnici vyzdobené prapory ke kostelu, kde pronesl
kázání p. Vašica. Pak následoval slavnostní ceremoniál provedený světícím biskupem ke cti a chvále sv. Floriána – patrona obce. Po slavnosti následovala velká
hostina U Psoty (150 hostů) s veselicí.
Celá slavnost byla pro velkou účast občanů a rodáků na dlouhou dobu největší poválečnou událostí v obci.
V roce 1949 byl kostel osazen dvěma zvony z pravé zvonoviny (vysvěceny
o pouti P. Střížem).
Dne 9. dubna 1972 zde byla jako první
ve starobělské farnosti sloužena mše sv.
u obětního stolu tváři k lidem. Nový obět-

nota sv. Floriána, kterému se průběžně
podařilo provést opravu střechy, zateplení stropu a opravy dřevěných prvků. Na
věži byly instalovány hodiny a provedeno její celkové osvětlení. Velké finanční
náklady si vyžádala nutná stabilizace svahu s opravou vstupního schodiště. Opravy byly financovány nejen z darů občanů,
organizací, grantu statutárního města Ostravy pro opravy sakrálních staveb a darů
městského obvodu.
Závěrem bych vás chtěl informovat o výsledcích posledního sčítání lidu
v r. 2011, kde otázka na obyvatelstvo podle víry byla v Proskovicích vyplněna následovně:
Celkem se k církvím, nebo náboženskému Společenství hlásilo jen
169 obyvatel, z toho k církvi:
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
ní stůl a celkovou úpravu presbytáře navrhl akad. malíř František Peňáz a práci
provedl p. Nenička z komunálních služeb Mošnov. Na přední stěnu presbytáře
byla provedena do čerstvé omítky sgrafita Krista se sv. Floriánem. Vyobrazení navrhl akad. malíř Jan Obšil. Práci provedl
Jan Hlubek (krajské památkové středisko
Ostrava).
V roce 1972 byla pod vedením p. Sojky
a obětavé práce dalších občanů provedená nová omítka (břizolit), klempířské práce provedl p. Gajdošík z provozovny MNV
Krmelín. V dalších letech byla provedena
nová el. instalace.
Pro zajištění péče a oprav kostela vzniklo v roce 1998 občanské sdružení Jed-

128

ČESKOBRATRSKÉ HUSITSKÉ

13

ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ 2
SPOLEČNOST SVĚDCI JEHOVOVI 1
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV

1

BEZ NÁBOŽENSTVÍ A VÍRY

479

NEUVEDENO

471

K víře se obyvatelé stejně jako k otázce
národností nevyjadřovali (otázka nebyla
povinná).
Excerpované materiály – farní kronika
a výsledky sčítání obyvatelstva v r. 2011.
Jiří Lyčka, kronikář
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15. ročník Memoriálu Pepy Pazderny
Bylo nádherné letní ráno data 20. srpna
2016 a stejně jako v předchozích čtrnácti
letech, i letos vrcholily přípravy na fotbalový turnaj, tedy již patnáctý ročník fotbalového turnaje memoriálu Pepy Pazderny. Hlavním organizátorem celé akce
byl místní rodák David Lyčka, kterému
bych chtěl tímto i za další minimálně
stovku fotbalových nadšenců z celkem desíti mužstev, které se turnaje zúčastnily,
velmi poděkovat! Každoročně nám tímto umožňuje nejenom si zahrát kvalitní fotbálek, ale také se mezi sebou potkat
a udržovat tak naše společné „patnáctileté“ přátelství. Díky Davide!!!
Po úvodním ranním slovu Davida byla
odhalena nádherná dřevěná pamětní
deska ve formě reliéfu, která nese název
dnes již legendární postavy Pepy Pazderny, o které se můžete dočíst ve zbrusu
nově vydané sbírce poezie. Pamětní deska
a sbírka básní se staly hlavními symboly
15. výročí založení fotbalového turnaje Memoriál Pepy Pazderny.
Jak jsem již uvedl výše, turnaje se
zúčastnilo deset mužstev. Ta byla již
týden před turnajem v Hostinci U Psoty rozlosována do dvou skupin. Ve skupinách se týmy utkaly systémem „každý
s každým“ a do vyřazovacích bojů postupovaly vždy první čtyři týmy
každé skupiny. Ve skupině A se
utkala tato mužstva: Domácí
Proskovice vedené hlavním organizátorem, tým Starých pušek
hrající pod taktovkou frontmana hudební kapely téhož názvu Petra Matěje, pravidelný
účastník SSC Ostrava vedený
Jaromírem Osyčkou, TJ-Kokin
složený ze zástupců firmy Okin
a tým PRS s Tomášem Ulmanem a Danem Matějem.
Ve skupině B hrály následující týmy: BOCA vedená Davidem Paličkou, její spřátelený
tým FC Beercelona, což je skupina příznivců hrabůvské pivnice „Školka“, dále tým ISO
9001 složený převážně z
kluků ze Staré Bělé, kteří se
pravidelně účastní proskovických nedělních „fotbálků“, Tři
Křížky FC – jediný tým hrající
ligovou soutěž v malém fotbale
a družstvo TGV, tradiční a obvykle nejfotbalovější mužstvo
turnaje.
Po
mnohdy
napínavých
a krásných zápasech v základ-

ní části zbyl pověstný černý Petr na
mužstva Starých pušek ve skupině A
a BOCY ve skupině B. Tyto týmy se tedy
dalších vyřazovacích bojů nezúčastnily.
Čtvrtfinálové výsledky byly následující:
TJ-Kokin: ISO 9001 – 2:1 po penaltovém
rozstřelu, FC Tři křížky: PRS – 0:2, TGV:
SSC Ostrava – 1:0 a Proskovice: FC Beercelona – 0:1.
Všichni čtyři semifinalisté ve svých zápasech potvrdili své kvality, ale ve finále
se mohla utkat jen dvě nejlepší mužstva
15. ročníku Memoriálu Pepy Pazderny:
TJ-Kokin – PRS – 2:0 a FC Beercelona:
TGV – 3:0.
A v pozdním odpoledni mohlo začít
finále: FC Beercelona vs. TJ-Kokin. Dechberoucí a fotbalově velmi kvalitní utkání,

kdy se šance střídaly na obou stranách. Po
základní hrací době se hrálo bez branek,
rozhodnout tak musely pokutové kopy.
Na ty byla šťastnější FC Beercelona, kdy
rozhodující penaltu skvělým zákrokem
chytit její gólman. Třetí místo obsadili po
výhře 4:1 nad PRS fotbalisté TGV. Vítěz
15. ročníku Memoriálu Pepy Pazderny:
FC Beercelona. Ta tak obhájila vítězství
z roku 2015.
Gratulujeme a ještě jednou děkujeme
Davidovi Lyčkovi za báječnou a dokonalou organizaci. Na místě je také
poděkování rozhodčím Standu Wonkovi
a jeho kolegovi, kteří celý turnaj výborně
řídili. Velké díky patří také zdravotnici
Pavle, která naštěstí - pro nás hráče - nemusela odborně zasahovat.
Mohly tedy začít oslavy vítězů, ale
i všech „poražených“, i když, jak víme,
v tomto turnaji vlastně poražený neexistuje. Večer se na „Kuňkališti“ konal
nultý ročník Pazderna Festu 2016, kde
vystoupily tři skupiny: dva proskovičtí
rodáci David Ovčačík se svou skupinou
W.O.CH., Petr Matěj se svými písněmi
Starých Pušek a hosty a Jindra Holubec
Y Amigos. Nálada byla tak skvělá, že se
k oficiálním vystupujícím kapelám přidali
i nadšenci z publika.
Jubilejní 15. ročník Memoriálu Pepy
Pazderny byl tedy důstojně ukončen a my
se můžeme těšit na další neméně báječné
Memoriály Pepy.
Pěkný den všem čtenářům.
Tomáš Palička a kolektiv

Celkové pořadí týmů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FC Beercelona
TJ Kokin
TGV
PRS
Tři Křížky FC
Proskovice
ISO 9001
SSC Ostrava
Staré Pušky
BOCA

Nejlepší střelec:
1. Josef Škrkoň (7 gólů – historicky
nejlepší výsledek za všechny uplynulé ročníky)

Nejlepší gólman:
1. Jiří Skalský
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Letní aktivity T. J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
OD KOLOBĚŽKY PO JÍZDNÍ KOLO

Jak jinak než na kole dorazili zástupci T. J. Sokol Proskovice v pátek 17. června na vernisáž výstavy Od koloběžky po
jízdní kolo, která se konala na zámku ve Staré Vsi. Jelo se přes
Košatku, kde je cesta pro cyklisty příjemnější a bezpečnější.
Před oficiálním zahájením výstavy se uskutečnila malá
okružní jízda cyklistů a velocipedistů od zámku k mlýnu
a zpět. Z proslovu na vernisáži jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí, které podnítily naši zvědavost při prohlídce exponátů na výstavě. Měli jsme možnost si prohlédnout
historické i současné fotografie i skutečná jízdní kola, srovnat hmotnost karbonového rámu kola s obyčejným, otestovat
přesmykač Shimano a zhlédnout zajímavé video.
Náš zážitek z výstavy umocnil Folklórní večer na zámku, jenž se konal od 18 hod. na nádvoří staroveského zámku
v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska.

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

V rámci Svatojánských slavností pořádaných v sobotu 25.
června uspořádali členové Sokola pro děti soutěže ve sportovních disciplínách např. hod míčem na basketbalový koš, střelba na fotbalovou bránu, hod oštěpem, střelba ze vzduchovky,
chůze na chůdách a nově i trénink golfových dovedností – odpalování na cíl a patování na jamku.
Diváci měli možnost shlédnout taneční vystoupení členů
Sokola na píseň „Ďábel tisíc tváří má“, které nacvičili pod vedením Dáši Pustkové a poprvé předvedli letos v lednu na sokolském plese.
Jitka Švihelová

TENISOVÝ TURNAJ LOSOVANÝCH ČTYŘHER

Jitka Švihelová

První červencovou sobotu se uskutečnil na kurtu za sokolovnou již tradiční turnaj losovaných čtyřher. Pro velký zájem
a omezené možnosti, dané jen jedním kurtem, se ho letos poprvé zúčastnili jen hráčky a hráči z Proskovic. I tak se do soutěže přihlásilo 24 soutěžících. Protože si každý vylosoval ve
čtyřech kolech jak spoluhráče, tak soupeře, nebyla nouze nejen o překvapivé výkony, ale i o zábavu.
Příprava turnaje začala už v pátek, kdy došlo k zajímavé
události. Večer jsme se dozvěděli, že Kamil Šerý právě ulovil
v Odře velikého sumce. Podařilo se ho dopravit k sokolovně,
kde jsme si mohli ověřit, že má skutečně udaných 180 cm. Kdo
chtěl, mohl si majestátný úlovek vyfotit.
I letos byl na turnaji k dispozici výborný kotlíkový guláš, připravený společnými silami, pomáhali ho vařit jak hráči, tak diváci. Večer byla příjemným zpestřením ochutnávka „menšího“
(140cm) grilovaného sumce. Byl výborný.
Záměrně neuvádím, jak se kdo umístil, protože si myslím,
že vyhráli všichni, kdo se zúčastnili. Všichni se totiž při hře
i mimo ni bavili a to je to hlavní, o co při pořádání tohoto turnaje šlo. Smyslem podobných akcí je i to, že se potkávají lidé,
kteří si třeba po celý rok nemají možnost jen obyčejně popovídat.
Závěrem bych chtěl poděkovat zejména Tomáši Kadlecovi,
který byl hlavním organizátorem celé akce. Odměnou mu byla
spokojenost zúčastněných.
Zdeněk Dvorský
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SOKOLSKÉ LÉTO V PROSKOVICÍCH
Letní prázdniny v naší jednotě se poněkud lišily od těch
předcházejících. Je pravda, že mnozí občané a mládež se aktivně zapojili do venkovních sportovních aktivit jako každé léto.
Na hřišti u sokolovny se hrál pravidelně tenis a volejbal, děti
raději dováděly na víceúčelovém hřišti pod školou, po cyklostezce se kromě cyklistů proháněli i bruslaři.
V létě tentokrát nezahálela ani tělocvična. Od srpna se ženy
a dívky mohly zapotit při cvičení Pilates, anebo relaxovat na
lekcích jógy. Oba druhy cvičení budou pokračovat i nadále;
Pilates vždy v pondělí od 18:30 v sokolovně a jóga ve středu
v 18:30 v proskovické MŠ. Pravidelné cvičení všech složek se
od 12. září znovu rozběhne podle nového cvičebního rozvrhu.
Ale čím bylo letošní léto výjimečné? Jelikož nejen sportem,
ale i kulturou žije Sokol, podařilo se nám zorganizovat dvě
opravdu úspěšné akce, a to letní kino. Na prvním představení 23. července se promítal britský film Andělský podíl. Diváci
přišli už dlouho před začátkem posedět, pobavit se se sousedy,
ochutnat různé dobroty, dát si něco k pití, poslechnout příjemnou hudbu.
Ohlas byl veliký, takže jsme na 26. srpna připravili další
představení, a to českou letní komedii Teorie tygra. A to byla
správná volba. Diváků přišlo ještě mnohem více než na první
představení, posedali a polehali si, kam se dalo a všichni se vý-

borně bavili a skvělá atmosféra vydržela až hluboko do noci.
I počasí v obou případech přálo, takže na “mokrou‘‘ variantu
naštěstí nedošlo.
Obě akce se opravdu vydařily a velké díky si zaslouží nejen
členové výboru Sokola, ale i další dobrovolníci, kteří se zapojili
do příprav: stavby konstrukce, stolů a laviček, zajištění a prodeje občerstvení, přípravy a úklidu prostranství. Ohlasy byly
pozitivní, i když drobné nedostatky se také vyskytly, ale všichni se opravdu a s chutí snažili. Takže příště třeba zimní kino?
Eva Petrůjová

VELOCIPEDISTÉ
Tradiční akce velocipedistů na historických kolech v sobotu
27. srpna se zúčastnilo šest zástupců naší T. J. - cyklistů. Tři
z nich se opět předvedli na krásně upravených kolech, další tři
tvořili doprovod. Akci pořádal Klub českých velocipedistů v Ostravě-Hrabové a letos se jelo se po trase Hrabová-Paskov-Sviadnov-Místek-Frýdek (Zámecké náměstí) a zpět do Hrabové.

Tato „Pohodová vyjížďka“ byla přípravou na celostátní
setkání s názvem VELOCIPEDISTÉ V OSTRAVĚ 2016,
které se uskuteční v Trojhalí v sobotu 12. 11. 2016. Toto bude
zcela ojedinělá akce, na kterou zveme všechny zájemce o tradiční a nádhernou cyklistiku.
Karel Sýkora
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ŽUPNÍ PŘEBOR V TENISU
V sobotu 20. srpna se na tenisových
kurtech v Ostravě – Výškovicích uskutečnil přebor Sokolské župy Moravskoslezské v tenisu jednotlivců, zastoupeny
byly T. J. Sokol Ostrava-Výškovice, Proskovice, Opava-Kateřinky a Krmelín. Za
podpory rodinných příslušníků reprezentovali naši jednotu čtyři tenisté s následujícími výsledky:

Dagmar Pustková – 1. místo v kategorii žen
Regina Šerá – 3. místo v kategorii žen
Martin Kunz – 3. místo v kategorii mužů 46-59 let
Karel Sýkora – 3. místo v kategorii mužů veteránů
Děkujeme jim za skvělou
reprezentaci
a blahopřejeme k úspěchu!
Jitka Švihelová

Pozvánky na podzimní akce T. J. Sokol

PODZIMNÍ AKCE
Na podzim plánuje naše tělocvičná jednota pro děti kromě akcí v rámci
Noci sokoloven 23. září také výlet
s překvapením a s přespáním
v sokolovně a také orientačně-branný závod.
Dále se bude konat 5. listopadu v sokolovně Sousedský
bleší trh a náš divadelní soubor
1. Jarkovská divadelní společnost
uvede před Vánocemi nové představení.
Pravidelná cvičení pro děti a dospělé v sokolovně začnou opět podle rozvrhu od 12. září. Cvičení Pilates probíhá

nepřetržitě. Nově začínáme od října letošního roku každou středu od 15:30 do
16:30 cvičení pro předškolní děti, kdy
jsme se připojili do celostátního projekt České obce sokolské „Cvičíme
se zvířátky“.
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. Děti dostanou po přihlášení

svůj sešit, do něhož si pak po splnění každého úkolu nalepí samolepku.
Rádi bychom podpořili pohyb dětí co
nejvíce, proto také organizujeme pěší
cestu malých školáků z domu do školy
s doprovodem dospělé osoby.
Podrobnější informace k avizovaným
akcím, plán akcí i týdenní rozvrh najdete
na webových stránkách www.sokol-proskovice.cz.
Jitka Švihelová

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy
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CO SE DĚJE U HASIČŮ
Prázdniny jsou zá námi, a tak si pojďme společně připomenout dění v našem
sboru.
Léto to bylo horké a pro některé naše
členy plné dřiny a pracovní píle.
Jako hlavní událostí celého léta se rozhodně stala stavba naší, jak my říkáme,
„nové hasičárny“.
Jedná se o staré buňky, které jsme společnými silami opravili, zkrášlili, vybavili,
abychom měli lepší zázemí pro pořádání
akcí, trénování a závodění.
Jenom pro představu jsme na této stavbě strávili zhruba 10 týdnů práce, z toho
poslední měsíc to bylo v průměru 10 hodin denně každý den, ruku k dílu přidalo mnoho členů i nečlenů. Stavba čítá
na desítky kil železa, různých vinklů, jaklů, stěnové izolačních panelů, střecha
je vyrobená ze dřevěných fošen a potažená lepenkou, celkově má nová hasičárna
6 oken, dvoje dveře a v neposlední řadě
chladicí box, který se stal naprosto nepostradatelnou vymožeností a luxusem pro
zajištění občerstvení na akcích. Všechno
toto se nám podařilo vybudovat díky nadšení, tvrdé práce a v neposlední řadě díky
sponzorům.
Jako další akcí tohoto roku byly Svatojánské slavnosti, které proběhly 25. 6.,
kde jsme jako tradičně zajišťovali občerstvení, k prodeji jsme již využili naší „nové
hasičárny“, která ještě byla v procesu
stavby a tak sice nebylo vše stoprocentní,
ale i tak se celková příprava této akce stala rychlejší a méně stresující.
Dalším důležitým bodem tohoto roku
byla soutěž o Putovní pohár Proskovic,
která se konala 27. 8. 2016. Počasí nám
přálo, soutěže se zúčastnilo dvacet družstev, z toho dvanáct družstev mužů, sedm
družstev žen a jedno družstvo veteránů.
Mezi muži zvítězilo družstvo z Oprechtic
s časem 14,714 s, mezi ženami družstvo
s názvem Marpus (v překladu Martinov-Pustkovec) s časem 17,137 s a mezi veterány pak jediné družstvo z Oprechtic,
kteří však předvedli, že ještě rozhodně
do starého železa nepatří a předvedli výkon s časem 15,282 s. Musím říct, že soutěž se velmi vydařila, ať už v organizaci,
návštěvnosti, tak hlavně prostředím, které se naší „novou hasičárnou“ stalo příjemnějším, pohodlnějším a hlavně nám
to zase celkově pozvedlo sebevědomí, že
snad jednou budeme mít na to, pořádat
v Proskovicích jedno z kol Moravskoslezské ligy v Požárním sportu. A možná, by

to vyřešilo i každoroční problém s výběrem termínu závodu, tak, aby byla účast
družstev co největší.
Během léta se naše dvě závodní družstva mužů zúčastňovaly soutěží a celkově
se letos kolektiv omladil a rozšířil, doufáme, že jejich nadšení přetrvá a již brzy
bude sklízet úspěchy na poli umístění
mezi nejlepšími.
Také nesmíme zapomenout na naší výjezdovou jednotku, která byla celé léto
v pozoru, naštěstí však můžeme říci, že neměla moc práce a zasahovala pouze jednou, při odstraňování nebezpečného hmyzu.
Závěrem můžeme tedy říci, že období
léta bylo pro náš sbor velmi úspěšné ve
všech ohledech.
Za SDH Proskovice Zdeňka Sojková
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Rozšiřujeme počet zastávek „na znamení“
S poprázdninovou změnou jízdních řádů s platností od neděle 28. 8. 2016 souvisí i změny v režimu zastavování vozidel integrovaného dopravního systému ODIS v Ostravě a okolí. S ohledem na snahu o zvyšování komfortu cestujících,
snižování provozních nákladů a zvyšování plynulosti dopravy, bude od výše uvedeného data rozšířen počet zastávek
„na znamení“. Po roční zkušenosti se zavedením této novinky na 15 zastávkách přibude od uvedeného data v oblasti
Ostrava XXL dalších celkem 109 zastávek. Princip fungování zastávek „na znamení“ se nemění, tedy vozidlo zastaví na zastávce, pokud se v jejím prostoru viditelně nachází alespoň jedna osoba, nebo již na zastávce stojí jiné vozidlo. V případě vystupování z vozidla musí cestující včas před zastávkou „na znamení“ signalizovat řidiči vozidla
přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka „Stop“ nebo
stisknutím „Předvolby otevírání dveří“.

Seznam všech zastávek na znamení v oblasti Ostrava XXL s platností od 28. 8. 2016:
Název zastávky

linky ODIS

A-blok
Alpine IPS
Bajger
Bartovice Pod Tratí
Bartovická
Briketářská
Bytostav
Čistička odpadních vod
Děhylov žel.st.
Dělnická
Domov sester
Dřevovýroba
Důl Fučík 1
Důl Paskov
Dvořáčkova
Fibichova
Finské domky
Fryštátská
Hájenka
Hálkova
Havraní
Hlubinská

24
38
28, 38, 441
38, 383, 387, 440, 444
28, 38, 71
49
37, 43, 45
33
75
37
37, 58
53, 64
30, 403
39, 360, 361
22
45, 46, 374, 675
34
74, 532, 552, 554
34
24, 33
98
35, 39, 50, 286,
532, 552, 673, 675
66, 281, 293
26, 27, 374
34
27, 39, 77
55
34
64
24
24
53, 64, 76, 231, 671, 672, 675
49, 54
34
37, 58
29, 71
29, 30, 71
53, 64, 231, 671, 672,
673, 674, 675, 678
24
50
47
46
23, 29, 38
47
29, 71
37, 45
34
64
35, 39, 51
64
49, 54
102, 108, 109, 112
55
55
41
47, 51
37, 54
28, 38, 441
39, 351, 360, 361
39, 351, 360, 361, 380, 381, 382
52, 56, 67, 68
29, 460
22

Hlučín cihelna
Horní cesta
Hošťálkovice vysílač
Hrabová statek
Hrabovská
Hřbitov Březiny
Hýlov U Dvora
Chemické závody
Chemické závody osada
Janová
Jirská osada
K Lidicím
K Myslivně
Kamčatka
Kaple
Klimkovice hřbitov
Koksovna Jan Šverma
Kolonie
Kopaniny
Kovošrot
Lihovarská
Liščí
Ludvíkova
Malá strana
Malánky
Na Kopci
Na Valech
Nad Vodárnou
Nákladní
Náprstkova
Nová Bělá hřiště
Nová Bělá ZD
Nová osada
Nová Plesná
Nová Ves
Olšák
Paskov podchod
Paskov rozc. k dolu
Petřkovice nemocnice
Petřvaldská
Pikartská

Název zastávky

linky ODIS

Pod Kopcem
Pod Nemocnicí
Pod Sokolovnou
Podzámčí
Polanka U Cihelny
Polanka žel. zast.
Pomník RA
Popinec
Přednádraží
Přemyšov
Radova
Restaurace Nimrod
Restaurace U Čepaníků
Rottrův sad
Rovniny školka
Rovniny U Vodárny
Řepiště Pod Dvorem
Shopping park
Sokola Tůmy
Spojovací
Statek
Stavebniny
Staviva
Stodolní žel. zast.
Studentská
Svinov vysílač
Šenov rozcestí
Šenov V Družstvu
Školní statek
Štěrkopísek
Štěrkovny
Technoplyn
Tomáškova
Trnkovec
U Balcara
U Blažka
U Garáží
U Hůry
U Korýtka
U Olší
U Pekárny
U Plodiny
U Samoobsluhy
U Slívy
U Statku
U Zahrádek
Uhelné sklady
V Důlkách
Václavek
Viola
Vlnitá
Vratimov U Kříže
Vratimov ZD
Vršovců
Výdušná jáma
Výškovice osada
Za Chodníky
Za Mostem
Za Obchodem
Záuliční
Zelenina

50
37, 58
30, 403, 531, 551, 552
38
76
59, 374
47, 51
41
33
53, 64, 76
38
81, 352, 354
28, 71, 369, 387, 460
31, 45
67
67
81, 352, 354
45, 445
102, 108, 109, 112
47
47
51
21, 81, 352, 360
105
37, 40, 47, 272, 445
53, 64, 76
383, 387, 440, 444
29, 418, 460
48, 57
46
75
21, 81
53, 64, 76
22
55, 372
28, 71
98
51, 69
45
46
28, 71, 387
38, 383, 387, 440, 444
28, 38, 71, 441
28, 71
38
46
24
64
38
53, 64, 231, 671, 672, 675
47
81, 352, 354
81, 352
102, 108, 109, 112
81
27
56
24
98
46
46

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

radna, osobní asistence, bezbariérová doprava, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, půjčování kompenzačních
pomůcek nebo vydávání svého čtvrtletního Zpravodaje s přehledem aktualit.
Jelikož CZP poskytuje služby v rámci celého Moravskoslezského kraje, najdete jejich detašovaná pracoviště v Ostravě, Opavě,
Frýdku-Místku, Novém Jičíně či Bruntále. Mezi hlavní partnery
CZP patří státní instituce, nadace, ale také velké firmy působící v
České republice.
Pokud znáte někoho, komu by mohly být námi nabízené služby
prospěšné nebo jste jím Vy sám, pak neváhejte a navštivte naše
webové stránky: www.czp-msk.cz. Můžete nás rovněž oslovit na
telefonním čísle: +420 596 115 318 případně e-mailem asistenceov@czp-msk.cz.
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.

KLUB CELIAKIE
CE LIA K IE PRO
PR O OSTRAV U
A MORAVSKOSLEZSKÝ
MORAVSKOS LE ZSKÝ K
KRAJ
RAJ
pořádá 8. 10. 2016 od 9.00 do 13.00 Druhé celostátní
setkání celiaků v Ostravě pro veřejnost v budově SŠ prof.
Z. Matějčka ul. 17. listopadu 1123 - odborné přednášky, poradenství, prezentace firem, prodej bezlepkových výrobků za zvýhodněné ceny.
Více na www.kco-msk.cz. Akce je podpořena Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. První ročník, který se konal v říjnu minulého roku, byl velmi úspěšný,
zúčastnilo se ho 270 návštěvníků a 16 firem, které nabízely své

bezlepkové produkty. V přednáškovém sále proběhly odborné
přednášky lékařů, velký zájem byl i o poradenskou činnost. Podobná setkání probíhala zatím pouze v Praze a v Brně, budeme rádi, jestli se tato akce ujme i v Ostravě a vytvoří si dlouhodobou tradici.
Mgr. Ludvík Uhrovič
724 576 684
Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s.
www.kco-msk.cz

BIO POPELNICE
Hromadný rozvoz BIO popelnic zdarma v rámci městského systému nakládání s komunálním
odpadem byl již ukončen. I nadále však mohou občané tuto BIO popelnici získat.
S žádostí na přistavení BIO popelnice je nutné se obrátit na odbor ochrany životního
prostředí magistrátu.
Kontaktní osoby podle jednotlivých městských obvodů: PROSKOVICE
Ing. Monika Kostihová, tel. č. 599 442 558, e-mail: mkostihova@ostrava.cz
Na výše uvedených kontaktech lze řešit i ostatní záležitosti týkající se směsného
komunálního odpadu.
Informace k samotnému provádění služby svozu zeleně z BIO popelnic jsou k dispozici
u svozové společnosti OZO Ostrava s.r.o.:
informace o termínech svozu: 596 101 128, koval@ozoostrava.cz
reklamace neprovedeného svozu: 596 101 133, bystrianska@ozoostrava.cz
Tyto kontakty jsou uvedeny i na webové stránce BIO popelnice zdarma.
Jiří Štěpánek, odpadový hospodář
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí

Proskovický
cký

Florián

Vydává SMO-ÚMOb Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice. IČ: 00845451. Povoleno MK
ČR E 15013. Redakční rada: Mgr. Marie Matějová, Jiří Lyčka, Věra Adámková. Kontakt na redakci a inzerci: tel.:
599 424 302, e-mail: vadamkova@proskovice.ostrava.cz. Graﬁcká úprava: Lucie Petrová. Tisk: TISK AGENCY,
s.r.o., Gajdošova 29 A, Moravská Ostrava. Vychází zdarma čtyřikrát ročně v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka
jarního vydání 28. 2., letního vydání 31. 5., podzimního vydání 31. 8. a zimního vydání 30. 11. Vydáno v září 2016.

17

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství

skupina tisku a prevence

Bezpečnost dětí na začátku školního roku
Prázdniny končí a pro naše školáky začíná další školní rok, který s sebou přináší snůšku povinností a
opětovné usednutí do školních lavic. Tak jako každý rok, třídy základních škol navštíví i noví žáci “prvňáčci“ a
právě pro ty, je toto období velmi významné. Už končí čas neustálých her, zábavy a bezstarostného trávení
dne v mateřských školách a nastává jim období, které nastolí určitý řád a povinnosti. Jelikož pro každého
„prvňáčka“ je to období jedinečné, nepoznané a plné nových informací se kterými se bude muset vyrovnat,
musíme se i my “rodiče“ obrnit spoustou trpělivosti a hlavně pozornosti. Našim dětem být oporou a
partnerem v nadcházejících dnech, zachovat klidnou hlavu a nastolit v kruhu rodinném přátelskou
atmosféru bez hádek a stresů. To platí pro všechny rodiče či příbuzné školáků, protože jak víme, dětí jsou
stále duchem v letních radovánkách a nedochází jim možná rizika jejich nepozornosti. Buďme tedy
obezřetní a řiďme se drobnými radami, které nám nadcházející školní čas pomůžou v klidu zvládnout a
mohou předejít nepříjemným situacím.
x
x
x

Doprovázejte děti před budovu školy, pokud děti doprovázet nemůžete, poproste o pomoc jejich
starší sourozence, či prarodiče.
Poučte děti o bezpečném chování při cestě do školy i ze školy. Ukažte dětem nejkratší a
nejbezpečnější cestu do školy a školní družiny.
Oblečení dětí opatřete ochrannými reflexními prvky, jejich viditelnost se při nepřízni počasí a za
snížené viditelnosti zvýší až 200 krát.

Prvky vyrobené z reflexního materiálu:

Jelikož ani Policii České republiky není bezpečí a zdraví vašich dětí lhostejné, pořádáme každoročně v rámci
našich preventivních aktivit, a to nejen na začátku školního roku, dopravně preventivní akci „Zebra se za
tebe nerozhlédne!“. Projekt je realizován Policejním prezidiem České republiky od roku 2007 po celém
území České republiky. Cílem tohoto projektu je zvyšovat povědomí správného chování chodců v silničním
provozu. V rámci tohoto projektu bude na začátku školního roku zvýšený počet policistů na přechodech pro
chodce v blízkosti školních zařízení, kdy policisté budou nejen dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního
provozu, ale hlavně na přechodech pro chodce působit preventivně.
Skupina tisku a prevence
Beskydská č. p. 2061,
738 11 Frýdek Místek

Tel.: +420 974 732 209
Email: Karolina.Belunkova@pcr.cz

Doc. PhDr. Petr Kutáþ, Ph.D.
(diplomovaný uþitel lyžování)

SrdeþnČ Vás zve

Realizováno s finanþní podporou statutárního mČsta Ostravy a mČstského obvodu Ostrava-Jih

PartneĜi: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ

Mitrovická 216
724 00 Ostrava - Stará BČlá
telefon: 606 276 182
http://www.skikutac.cz

Kontaktní adresa:

satelitních kompletõ

ZAýÁTEýNÍKY JEZDIT NAUýÍME
A POKROýILÉ ZDOKONALÍME!

13. 10. 2016 v 17.00 hod.
v ZŠ Chrjukinova (Ostrava-ZábĜeh)
Rodiþe budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

SchĤzka s rodiþi se uskuteþní:

Slevy na vleky v lyžaĜském stĜedisku Bílá.

Ve spolupráci s firmou MADEJA sport zajišĢujeme zapĤjþení
lyžaĜského vybavení na celou sezónu.

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORģ
S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ !

Program lyžaĜské školy:
x Ĝíjen až duben 1x týdnČ cviþení v tČlocviþnČ
(þtvrtek 1700 - 1830 hod.) (v OstravČ-ZábĜehu na ZŠ Chrjukinova)
x v zimní sezónČ 8 výjezdĤ autobusem na hory s výukou

pro dČti ve vČku od 6 do 15 let

LYŽAěSKÉ ŠKOLY

otevírá dvacátý roþník

þlen Svazu lyžaĜĤ ýeské republiky
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ANTÉNNÍ SERVIS

montáže a opravy televizních antén,
    

Marek Šëastný

Ostrava-Výškovice

tel.: 604 784 471

www.montaz-satelitu.eu
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GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíē
x
x
x
x
x

Pletivové ploty
SvaƎované sítĢ
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ

www.kominictviostrava.cz KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

Tel.: 722 550 000

20

