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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
podzimní úklid s hrabáním listí, úklidem zeleně ze zahrad a posledním sečením nám zjednodušily hnědé popelnice.
Setkávám se s kladnými ohlasy většiny z vás. Velké množství zeleného odpadu pobraly i kontejnery ve sběrném dvoru. Osvědčily se i kontejnery na tříděný
odpad, včetně kontejneru Armády spásy
na šatstvo. Lidské povahy jsou však různé. Někteří rádi porušují pravidla, například z ul. Jarkovské si někdo zjednodušuje odvoz zeleného odpadu na hromadu
za kontejner u hřbitova, části nábytku
hází ke kontejnerům na tříděný odpad
na ul. Světlovské, v ul. Ztracené už několik let sypou přebytečnou zeminu a ořezy zahradních keřů do soukromého lesa
nad Dolovým potokem, z ul. V Úvoze
zase odvážejí ořezy stromů a keřů do bývalé pískovny, na pozemky soukromých
vlastníků, v ul. Na Pastvinách někteří nedočkavci ke kontejnerům na tříděný odpad hází velké pytle s různým odpadem.
Asi se nemohou dočkat otevření sběrného
dvora. Správce sběrného dvora pan Josef
Makový o tom ví své. Naházené pytle odpadu, části nábytku před branou dvora
mu přidávají práci a časté noční návštěvy
podnikavých zájemců o elektroniku mu
nepřidají na klidu. U obchodu bývá koodpad samolem kontejnerů rozházený odpad,
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Zimní vydání 2016
zjednodušení úklidu vlastních příbytků
před Vánocemi, se každoročně objevují odpadky v pytlích u Staroveské i Světlovské ulice. Myslím si, že v dnešní době
není pro žádnou rodinu problém odvézt
odpad na určená místa, aby veřejné prostory a přírodní lokality zůstaly čisté.
Náš městský obvod seče během roku
necelých 13 ha travnatého porostu – pastviny, dvoumetrové pásy
řbikolem cyklostezky, hřbitov, pomník, trávník koahy
lem komunikací, svahy
mky
a další obecní pozemky
na okrajích zástavby. Snažíme se, aby
seče i hrabání probíří
halo plynule. Někteří
ňuobčané občas upozorňuijí na neposečený hřbitov ve chvíli, kdy firma Víta Havránka z Nové
Bělé dokončuje sečení na druhém konci
obce a další den opět začíná na hřbitově.
Stačilo by jen trochu sledovat dění kolem
sebe. Jsme s prací firmy velice spokojeni,
jsou spolehliví a pečliví.
Ořezy stromů a keřů kolem komunikací pro zajištění bezpečnosti jsme svěřili letos Městským lesům, které mají novou techniku pro údržbu svahů, takže byl
upraven svah od kostela k úřadu a pás kolem lesa a chodníku ve směru na Starou
Bělou. Během zimních měsíců dojde i na
kácení několika stromů podél Staroveské. Povolení ke kácení vychází z posouzení dendrologa, jde o stromy v havarijním
stavu. Po novém roce plánujeme výběrové řízení na revitalizaci zeleně na hřbitově
a u pomníku. Na hřbitově dojde ke kácení přerostlých tújí, suchých dřevin a kle-

če kolem plotu. Zeleň bude obnovena, pás
kolem plotu využit pro založení urnového
háje. U pomníku taktéž skácíme přerostlé túje, kleč ve svahu a usychající dřeviny z důvodu nové výsadby. Údržba zeleně
nás letos stála 240 000,- Kč.
Správcem víceúčelového hřiště byl 5 let
pan Antonín Janečka. Jemu a jeho ženě
Karle Janečkové děkujeme za poctisprávcování, úklid a svědomitou
vé sprá
údržbu zařízení hřiště. Jejich zásluhou jsme uhájili udržitelnost
sluh
evropského projektu. Hřiště
evr
máme v nejlepším pořádku, takmá
žže nový správce hřiště naváže
na pečlivě udržovaný objekt.
O pořádek na zastávkách,
cchodnících se stará pan Libor Stuchlý a údržba na hřbibo
tově, u pomníku je svěřena paní
tově
Miladě Konečné. Technické práMil
ce zajišťuje pro obvod pan Bernard
Jařabáč, Oldřich Kovalčík, Jiří Kozar
a donedávna také Břetislav Kaloč. Údržbu
cyklostezky a mostků s ní spojených má
na starosti pan Karel Sýkora. Všem těmto obětavým občanům děkujeme za práci
a také za zájem o řešení i nenadálých problémů, které během roku vznikají.
Údržba majetku je důležitý a nekonečný úkol každého hospodáře, proto v objektech ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnici, budově úřadu, víceúčelovém hřišti, koupališti
(požární nádrži) a šatnách fotbalového
hřiště, domě s malometrážními byty, v bytech nad mateřskou školou
provádíme pravidelné revize a opravy.
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Přehled oprav v roce 2016
MŠ – modernizace výdejen jídel, dlažba spojovací chodby, nátěr zárubní, výměna dveří

161 677,- Kč

ZŠ - výměna podlahy

43 273,- Kč

Byty Buková (v MŠ) - malování společných prostor, oprava plyn. kotle

20 223,- Kč

Byty Na Smyčce – elektroopravy společných prostor, montáž výlezového okna, výměna zvonkového
tabla, malování společných prostor, výměna potrubí teplé a studené vody (ordinace doktorů), montáž
zábradlí, madel, nátěry konstrukcí, oprava plynového kotle, výměna vstupních dveří včetně dodání FAB,
čistění žlabů
297 577,- Kč
Komunikace – výměna akumulátoru na inf. panelu pro měření rychlosti, dopravní značení, komunikace
Nad Hůrkami
175 803,- Kč
Cyklostezka – výměna skruží propustku

25 000,- Kč

Sportovní zařízení v majetku obce – ul. Na Pastvinách – výměna ochranných sítí, oplocení dětského
hřiště
130 456,- Kč
Sportovní zařízení v majetku obce – ul. Staroveská 333 - sanace omítek budovy u fotbalového hřiště,
odstranění elektrozávad v budově u fotbalového hřiště a v budově u kuňkaliště
95 352,- Kč
Hasičská zbrojnice – odstranění elektrozávad

11 680,- Kč

Budova úřadu – úprava kouřovodu a sání plyn. kotle, oprava plyn. potrubí, výměna koberce, montáž
zábradlí a nátěr, výměna čidla na zabezpeč. zařízení
55 504,- Kč
Celková hodnota oprav

Stavební činnost
Pohled na stavební činnost v našem obvodu není v letošním roce vůbec radostný. Od března tohoto roku probíhá v ul.
Kalužní, Světlovské, Zálesní a Na Pastvinách rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Firma KR Ostrava neplní své závazky a investor - MMO a stavební dozor
- OVAK, neustále řeší nově vznikající závady díla. Neustálé sledování počinů firmy KR Ostrava z naší strany i z vaší přináší oběma stranám rozladění a starosti.
Těšili jsme se, že 30. listopadu budou práce ukončeny, finální povrchy místních komunikací dotčených stavbou budou hotovy a ve jmenovaných ulicích se rozhostí
předvánoční klid. Bohužel, firma práce
nedokončila.

Kulturní dění a obřady
24. září jsme si připomněli Den české
státnosti setkáním na Svatováclavském
koncertě Ostravského smíšeného sboru
a následně 29. září 70. výročí vysvěcení
kostela. Chci poděkovat paní Lucii Neuwirtové a panu Vladimíru Košutovi za po-

954 392,- Kč

hotovou úpravu fotografií, které tuto významnou událost z neděle 29. září 1946
dokumentují. Fotografie nám donesla
před dvěma lety paní Eliška Šolcová s dotazem, zda bychom neměli zájem je zařadit do archivu obce. Jsem ráda, že našly
uplatnění.
Poděkování patří také panu Ing. Martinu Menšíkovi a paní Renatě Nováčkové za instalaci výstavy v kostele, kde ve
sváteční den 2. 11. všechny velice zaujala
a do 21. listopadu si ji mohli prohlédnout
místní věřící i hosté. Výstava k 70. výročí vysvěcení kostela připomněla pamětníkům i mladé generaci kus historie naší
obce.
14. října bylo v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu přivítáno do života panem místostarostou Ing. Zdeňkem Dvorským a členkou zastupitelstva
Mgr. Eliškou Birkovou 8 nových občánků Proskovic. Vítání občánku patří tradičně k nejkrásnějším a nejpřirozenějším
obřadům v naší společnosti. Za hojné přítomnosti rodinných příslušníků přivítaly
občánky milým pásmem veršů a písniček
také děti mateřské školy s paní učitelkou
Kateřinou Tobolovou.

28. října byla položena kytice za městský obvod Proskovice k Památníku bitvy
u Zborova v Husově sadu v Ostravě a také
u památníku v Proskovicích jako vyjádření úcty všem, kdo se zasloužili o vznik samostatného československého státu.
25. listopadu na předvánočním jarmarku byla dána všem účastníkům příležitost
potěšit se výrobky dětí, spolků, ochutnat
výborné koláče, punč či bramborové placky. Hlavně jsme se sešli a každý si našel to
své. Děkuji za organizaci akce paní Martině Adámkové, Českému svazu včelařů,
Sboru dobrovolných hasičů, Kreativnímu klubu žen, hostům-prodejcům, personálu restaurace U Psoty, pedagogickým
pracovníkům a dětem za tvořivé nápady,
práci a čas, který věnovali nám – návštěvníkům jarmarku. Vánoční koledování dětí
- Ten vánoční čas dočkali jsme zas - nám
připomnělo, jak rychle čas běží a jak je
nutné přibrzdit, zpomalit, nechat se unést
do pohádkového světa Vánoc. Všichni si
ho zasluhujeme a potřebujeme.
Přeji Vám klidné, poetické Vánoce
uprostřed rodiny a přátel.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

 firmě Sojka Václav – zimní údržba - odstraňování sněhu z místních komunikací
 firmě Sojka Stanislav – zimní údržba – odstraňování sněhu
z chodníků a provádění posypu místních komunikací a chodníků
 firmě VS projekt s.r.o – na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizační dokumentaci stavby „Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici v Ostravě-Proskovicích“
 firmě Ing. Jaroslav Šuléř – na poskytnutí konzultačních služeb,
spolupráce při přípravě a optimalizaci projektu a zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční učebna pro přírodní
vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice“,
Rada dále:
 schválila nové znění Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 rozhodla o uzavření Dodatku ke smlouvě s firmou Geoengieering s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby „Odvodnění cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém
centru v Ostravě-Proskovicích“
 rozhodla o uzavření Dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Proskovice s novými členy
 schválila Dodatek č. 1/2016 ke Směrnici č. 3/2010 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků MOb Proskovice
 rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu „Rekonstrukce stáje pro skot“ jako třetí účastník stavebního řízení
 rozhodla o uzavření nových smluv o dodávce vody a odvádění
odpadních vod

 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ O-Proskovice k datu 30. 9. 2016,
 stanovila termíny zasedání zastupitelstev a schůzí rady na rok
2017
 schválila nové zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene služebnosti k nemovitostem svěřeným městskému
obvodu Proskovice
 stanovila na rok 2017 celkový počet zaměstnanců zařazených do
Úřadu městského obvodu Proskovice na 4,5 zaměstnance v hlavním pracovním poměru
 rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění
majetku a odpovědnosti s Českou pojišťovnou, jehož obsahem je
rozšíření odpovědnosti členů zastupitelstva MOb Proskovice při
výkonu veřejné funkce
 rozhodla o uzavření pojistné smlouvy o kolektivním pojištění
odpovědnosti zaměstnanců ÚMOb Proskovice za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Českou pojišťovnou
 vzala na vědomí odstoupení velitele Jednotky SDH pana Davida
Michálka a jmenování nového velitele pana Martina Sysla
 rozhodla o konání vánočního koncertu v Proskovicích dne
27. 12. 2016 a o smluvní částce ve výši 5 tis. Kč pro organizační
vedoucí Komorního sboru Ostrava
 přijala výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
 vyslovila souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice s realizací projektu
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ“
 rozhodla o uzavření nové smlouvy o nájmu části pozemku
č. 650/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a části budovy Fotbalovému klubu Stará Bělá
 udělila souhlas s umístěním sídla spolku – Spolek rodičů a přátel
dětí při MŠ v O-Proskovicích.
Miloslava Vidličková

Hledáme nového správce
víceúčelového a dětského hřiště v areálu Pastvin
Úřad městského obvodu Proskovice hledá pracovníka na pracovní pozici správce víceúčelového a dětského
hřiště v areálu Pastvin. Jedná se o pracovní činnost na základě dohody mimo pracovní poměr.

Zahájení pracovní činnosti
Ukončení pracovní činnosti

– březen 2017
– říjen 2017

Rozsah pracovní činnosti:
výkon správcovské činnosti – údržba obou hřišť, drobné opravy, denní
odemykání a uzamykání hřišť a posléze úklid, sledování stavů vodoměru
a elektroměru, ukončení provozu, úklid a zazimování objektů, spolupráce
s Úřadem městského obvodu Proskovice.
Bližší informace poskytne tajemnice ÚMOb Proskovice.
Zájemci se mohou přihlásit u tajemnice Úřadu městského obvodu – písemně či osobně.
Miloslava Vidličková
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Omezení úředních hodin v závěru roku
na Úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2016 bude středa 28. 12. 2016
s úředními hodinami od 8:00 do 17:00 hodin.
První úředním dnem v roce 2017 bude pondělí 2. 1. 2017
s úředními hodinami od 8:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme klid a pohodu v době vánoční a do nového roku vše dobré.

Miloslava Vidličková

Výlet za inspirací
Exkurze za vánoční krásou, takový byl podtitul jednodenního výletu
do Slezské tvorby v Opavě. Seznámily
jsme se s výrobou a zdobením vánočních ozdob, překvapilo nás nepřeberné množství foukaných figurek nezvyklých tvarů, které se expedují do
zahraničí včetně Afriky.
Prošly jsme provozem, bohužel ne
příliš dobře vybaveným k tak těžké
a z našeho pohledu únavné, jednostranné práci v horku a malých prostorách. Naopak vzorkovna Slezské tvorby
zářila všemi barvami, krásně vystavené, nasvětlené vzorky, které lákaly zákazníky jak z velkoobchodu, tak nás zvědavé drobné zákazníky. Také jsme
si to užily a nakoupily víc než jsme původně chtěly. Byla pro nás připravena
kreativní dílna k vlastnímu namalování skleněných ozdob.
Nepřálo nám příliš počasí, tak jsme
jen proběhly krásné Opavské náměstí s radnicí, daly si oběd a spěchaly na
vlak zpět do Svinova. Celodenní dojmy
jsme musely ještě probrat na křižovatce v restauraci U Matěje. Příště se přidejte k nám.
Za Kreativní klub Proskovice
Věra Slívová

Odpovídám na časté dotazy občanů,
týkající se výsledků voleb
do zastupitelstva kraje
Volební výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých
webových stránkách www.volby.cz
Úřadu městského obvodu nepřísluší sdělování dílčích volebních výsledků do zastupitelstva kraje.
Přesto na webových stánkách městského obvodu Proskovice
je v sekci „aktuálně“ zveřejněn přímý odkaz, jaké byly volební
výsledky v Proskovicích.
Marie Matějová
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25 let chráněné krajinné
oblasti Poodří
Hlavaté vrby
Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv linií hlavatých vrb. Stromové
druhy, především vrba bílá a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, potoků
a na hranicích pozemků, byly dříve mnohde ořezávány na hlavu. Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože vrby jsou dřeviny krátkověké a mají měkké dřevo,
vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné výšky, zmohutní, strom se stává nestabilní a může dojít i k rozlomení celého kmene. Pravda,
někdy odlomená větev zakoření a vrba přežívá, často se však rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po několika letech opakovat.
Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k životu
pro některé vzácné druhy živočichů, které jsou vázány na toto specifické prostředí
– za všechny uveďme například brouka páchníka hnědého.
Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na obrazech Josefa Lady a Mikoláše Alše.
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015.

Vrby u Bernartic nad Odrou by si již zásah zasloužily.

První Jarkovská tentokrát
se Shakespearem
První Jarkovská divadelní společnost,
která funguje v rámci TJ Sokol Proskovice, vstupuje do své čtrnácté sezóny. Tentokrát jsme vybrali jednu z nejznámějších
komedii Williama Shakespeara, kterou
uvádíme s názvem „Zkrocení ženy“.
Proč Shakespeare? Proč zrovna tato
hra? V roce 2016 uplynulo od smrti tohoto světoznámého dramatika 400 let
(23. 4. 1616). První Jarkovská se tak přihlásila k jeho odkazu, tak jak to učinily letos tisíce divadel po celém světě. V našem
případě šlo i tak trochu o to, abychom se
panu Williamovi na dálku omluvili za to,
jak jsme mu před lety poněkud „přetvořili“ jeho Romeo a Julii.
Hra Zkrocení (zlé) ženy představuje
sázku na jednu z nejúspěšnějších komedií všech dob. Tématem je odvěká rivalita, boj o moc, ale také vzájemná přitažlivost ve vztahu muže a ženy. Tedy se jedná
o téma naprosto nesmrtelné.
V podání První Jarkovské divadelní
společnosti bude hra o něco kratší, než je
v klasické verzi, ale jinak ji budeme hrát
konzervativně, tedy v kostýmech a s důrazem na krásný Shakespearův jazyk a tradiční anglický humor. V hlavních rolích se
představí jak známé herecké tváře minulých let, jako Karla Kaločová, Martin Kowalik, Robert Kolek nebo Pavel Kolár, tak
i tváře nové, a to jak z Proskovic (Gabriela Vyková, Kristýna Kratochvílová) nebo
z blízkého okolí (Marek Suchý).
Premiéra hry je plánována na 14. 1. 2017
a o týden později budeme hrát ještě 1–2
reprízy. Sezóna se pak dokončí na jaře,
plánováno je i zájezdní vystoupení na
hradě „Červená Řečice“ v oblasti Vysočiny. Zájemci se dozvědí víc informací na
webových stránkách TJ Sokol Proskovice
anebo na www.1JDS.cz.
Karel Franczyk, vedoucí souboru

V SILOE jste vítáni
Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník ve středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, které poskytuje sociální služby pro seniory s poruchami paměti v nově zrekonstruované budově v Ostravě-Nové Vsi.
Každý Váš úsměv, chvilka věnovaná společné procházce nebo povídání si
je velkým darem. Můžeme Vám nabídnout přátelské a profesionální prostředí, možnost získání dovedností pro pracovní uplatnění a hlavně smysluplně strávený čas s lidmi, kteří to ocení a potřebují.
Těšíme se na Vás!
V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora dobrovolnictví na tel.: 731 130 175 nebo e-mailem: d.c@slezskadiakonie.cz
Petra Šuláková

TERMÍNY PLESŮ 2017
V SOKOLOVNĚ
Sokolský ples
Hasičský ples
Dětský ples SRPŠ

28. 1. 2017
4. 2. 2017
18. 2. 2017

Koňařský ples

25. 2. 2017
Veronika Dostálová
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Proskovické katastry
Samotné slovo katastr je cizího původu
a znamená rejstřík, tedy seznam vytvořený
pro daňové účely. Ve středověku měl man
vůči biskupovi (resp. šlechtic vůči králi) povinnost postavit v případě potřeby
ozbrojence do války. Jejich počet se odvíjel podle bohatství panství, tj. jeho velikostí a počtu poddaných. Z daňového přiznání těsně před stavovským povstáním mělo
staroveské panství odhad okolo 20 000 zl,
což představovalo jednoho zbrojného
koně. Po třicetileté válce bylo nutné si udělat obraz o skutečném stavu země a zároveň zajistit výběr daní. Stávající systém
výběru daně již nevyhovoval a vrchnost
pravděpodobně přiznávala podstatně nižší
daňové zatížení. Zemský sněm proto vydal
nařízení o novém způsobu zdanění, jehož
jednotkou byl stanoven berní lán. Berní lán však nebyla jednotná plošná míra,
ale lišil se podle kvality půdy (bonity), která se dělila do tří skupin. Prvním daňovým
přiznáním na Moravě jsou lánské rejstříky
z roku 1656. Ty byly vypracovány vrchností a ukázaly se jako nepřesné, neboť neodpovídaly představám stavů. Bylo tedy nutno hledat další daňové zatížení a tím byla
od r. 1668 domovní daň a počínaje r. 1671
daň z komínu. Ani to však nestačilo a tak
zemský sněm rozhodl o provedení revize prvních lánských rejstříků. Na jednotlivá panství byla vyslána komise ve složení
po dvou zástupcích pánského stavu (šlechty), rytířstva, církve (představitelé kláš-

Milí čtenáři,
podzim je skoro za námi, tak se pojďme
společně podívat, co je nového ve Sboru
dobrovolných hasičů Proskovice.
Nedílnou součástí našeho sboru je určitě výjezdová jednotka, ne každý sbor však
tuto jednotku má. A jak je to možné? Důležité dva pojmy v této věci jsou Jednotka
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a Sbor
dobrovolných hasičů (SDH).
„Sbor dobrovolných hasičů“ je zpravidla název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku požární
ochrany, např. v našem případě Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
JSDH obce je organizace zřizovaná obcí
a její povinností je plnit tyto práce – požár-

terů) a měšťanstva. Komise šla od panství k panství a popsala jednotlivé obce.
Zaznamenávala majitelé usedlostí a chalup, výměru polí i kvalitu půdy. V protokolu o provedené vizitaci obce Pruskovic
(jak se obec tehdy jmenovala) ze 14. srpna 1676 jsou uvedeni jak současní držitelé
usedlostí, tak i jména držitelů při prvním
daňovém přiznání v r. 1656.
Jednalo se o tyto drobné sedláky:
Jakob Matěju od Jakoba Slatinského
Jan Havranek od Jakoba Malchara
Martin Palička (kde není jiné jméno, byl
držitelem již v r. 1656)
Jura Ivan
Jura Lička od Mikolaše Novaka
Jan Valenta
Martin Tichopad od Matesa Tichopada
Jura Valenta po Matěju Valentu
Vaclav Jahřabač
Dále jsou zde uvedení chalupníci
bez polí:
Mates Palička po Janu Havránkovi
Jakub Rozehnal po Vaclavu Rozehnalovi
Michal Palička po Adamu Poštulkovi
Macek Pruskovský po Jiřím Kubicu
Ondra Pospěch po Tomasu Pospěchovi
Jan Matěj po Kubendovi (zde schází
křestní jméno)

ní zásah, záchranné práce, práce v oblasti ochrany obyvatelstva, živelné pohromy,
mimořádné události a o svém výjezdu musí
vždy neprodleně podávat zprávu příslušnému operačnímu a informačnímu středisku
HZS kraje.
V jiných obcích, tedy můžete vidět, že
mají pouze SDH nebo pouze JSDH, my
však máme obojí. Naše jednotka spadá do
kategorie JPO V, tedy JSDH obce s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje.

A co se v naší jednotce
letos událo?
Rok 2016 byl pro JSDH čas změn a nových zvyklostí, zahájili jsme ho pod vede-

Ondra Matěju po Janu Pinkavovi
Hans Tichopad po Juru Rozehnalovi
Celkem bylo ve vsi 17 usedlých. Nebyly
zaznamenány žádné poustky ani nové chalupy. Protokol je potvrzen podpisy a pečetěmi všech členů komise i držitele léna,
kterým byl v tom čase Julius Carl Podstatský z Prusínovic.
Daně platili vrchností poddaní. Dále
nutno poznamenat, že poddaní nebyli
vlastníky nemovitostí, ale půdu měli jen
v dědičném pronájmu a za každou změnu vlastníka ještě platili pánu laudemium (tedy jakousi dědickou daň, nebo daň
z převodu nemovitosti podle její ceny).
Často se stávalo, že po smrti hospodáře se
pro nedostatek peněz nešlo hned na zámek
k provedení změny do gruntovní knihy.
O tom svědčí i větší rozdíly v datech, které jsem zaznamenal mezi matrikou zemřelých a zápisem na zámku.
Pokračování příště.
Jiří Lyčka, kronikář

Excerpované materiály:
Berňová registra moravská a daňová
přiznání šlechty – Radimský ČMM
Lanové rejstříky olomouckého kraje
– Matějek
Protokol LR obce Pruskovice – Moravský
zemský archiv Brno

ním velitele Davida Michálka, který avizoval, že by rád předal funkci, kterou už
zastává dlouhou dobu a to od roku 2004.
Po domluvě s členy se rozhodl funkci předat Martinu Syslovi, ale přislíbil, zůstat členem JSDH jako hasič – pilař a dále se věnovat výchově a výcviku mladých hasičů.
Funkci velitele jednotky předal k 1. 11. 2016
Martinu Syslovi.
Průběh výcviku a školení družstva v roce
2016 probíhal obvyklým způsobem. V měsíci dubnu se hasiči Martin Syslo a Tomáš
Ulmann zúčastnili základní odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných
hasičů v Ústřední hasičské škole v Jánských koupelích (ÚHŠ). Jednotka se sešla na několika pravidelných schůzkách,
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v prostorách naší požární zbrojnice, kde
prováděla úklid a pravidelnou kontrolu
techniky a výstroje.
Po předání funkce velitele Martinu
Syslovi, který si zvolil za svého zástupce
Tomáše Ulmanna, byli oba členové vysláni
na kurz velitele JSDH, který se konal opět
v ÚHŠ Jánské koupele pod vedením lektorů z HZS MSK. Po týdenním studiu oba členové zdárně absolvovali písemný test znalostí a ústní zkoušku. Od 1. 11. 2016 se ujali
funkce a začali spolupracovat na zkvalitnění naší jednotky. Přijali jsme nové členy do
pozice hasič a to Robina Urbana, Michala
Hermana, Davida Staňka, Václava Zemana. Jednotka se začala scházet častěji a to
ve 14-ti denních intervalech, kdy při pravidelných schůzkách projednává činnost jednotky a přípravu na možný výjezd.
Co se týče činnosti jednotky na poli operačním, v roce 2016 jsme se zatím zúčastnili dvou zásahu a to 9. 2. 2016 při silném
větru spadl strom na auto v ulici v Úvoze,
kde jsme ve spolupráci s jednotkou HZS –
MSK odstranili kmen stromu z automobilu. Další zásah jsme absolvovali dne 3. 9.
2016, jednalo se dle ohlášení o požár nízké budovy, který byl po následném zjištění přehodnocen na požár odpadu v kontejneru, a to v ulici Nad Hůrkami. Při tomto
výjezdu naše jednotka zasahovat nemusela, a byla zpět odvolána na základnu. Dále
jsme provedli každoroční čistění kanalizačních vpustí pod školkou a na ulici V Úvoze.
Při krátkém shrnutí činnosti můžeme
s klidem v duši říct, že činnost jednotky
se zlepšuje, a u všech členů vidíme zapálení a chuť pomáhat lidem v naší obci. Rádi
také přivítáme nové členy, kteří by se chtěli připojit k dobré partě a mají ochotu pomáhat.
Tel. kontakt: Martin Syslo - 737 910 412,
schůzky probíhají dle telefonické dohody,
či dohodou přes sociální síť Facebook, ve
skupině SDH Proskovice, minimálně však
1x za měsíc.
To bylo k výjezdové jednotce a dále si
pojďme připomenout dění v SDH.
11. 11. 2016 proběhlo každoroční setkání
jubilantů, budovatelů, přátel a pomocníků
našeho sboru v hostinci U Psoty. Kde jim
bylo nabídnuto malé pohoštění, jako poděkování za jejich přízeň a práci nejen v letošním roce.
Dále pak 25. 11. 2016 probíhal vánoční jarmark, kde náš sbor zajišťoval pohoštění a zahřát jste se v našem stánku mohli vánočním
punčem nebo bramborovými placky.
Určitě pak nesmíme zapomenout, že během podzimu stále pokračovaly práce na
budování naší ,,malé hasičárny“, v prostorách multifunkčního hřiště pod školou.
Letošní podzim však přinesl něco, na co
bychom si loni ještě ani nepomysleli, a to
založení hasičského divadla!

Čerpání vody z koupaliště

ale i lechtivé situace nebude nouze. Těšit se můžete na Davida Michálka, Tomáše Paličku, Zdeňku Sojkovou, Davida Ovčačíka, Davida Lyčku, Ivana Lercha a mnoho
dalších starých i nových herců, kteří vám
pod taktovkou režiséra Tomáše Matlengy, rádi zpříjemní některý z večerů. Hrát
se bude v hostinci U Psoty a většina repríz
bude v měsíci únoru. Podrobné informace můžete sledovat na našich stránkách na
Facebooku https://www.facebook.com/
proskoviskedivadlonadstruhou/ nebo na
webových stránkách http://proskovickedivadlo.wixsite.com/mysite, kde je také plno
zajímavých informací, fotek a rozhovorů
s účinkujícími.

A co náš sbor čeká
během zimy?

Čištění vpustí (1)

Čištění vpustí (2)

Divadelní soubor
Divadlo a dobrovolní hasiči, tyto dva pojmy byly dlouhá léta tradiční součástí Proskovic. Již roku 1897 bylo v Proskovicích
sehráno první amatérské divadelní představení, a byli to právě hasiči, kteří toto vystoupení nacvičili. Proto jsme rádi, že se
nám podařilo tuto tradici znovu obnovit.
Soubor se sešel v báječném složení a pilně
zkouší již od začátku září. A na co se můžete těšit?
Nerušit prosím! Pod tímto názvem uvede 27. 1. 2017 premiéru své hry náš nový
amatérský divadelní soubor, který si dal
název Proskovické divadlo Nad Struhou.
I když nový není zrovna namístě, většina
členů souboru prošla úspěšným souborem
1. Jarkovská divadelní společnost. Samozřejmě se bude jednat o bláznivou komedii, kde o záměny postav, nedorozumění,

Jak jsme již zmiňovali, 27. 1. 2017 proběhne premiéra našeho divadelního souboru a hry Nerušit prosím!
Dále bychom chtěli informovat naše členy, že v sobotu 28. 1. 2017, ve 14 hodin, v hostinci U Psoty bude Výroční
valná hromada našeho sboru, na kterou Vás srdečně zveme.
K příležitosti VVH jsme si dovolili naplánovat první reprízu našeho divadelního představení, které pak proběhne ve večerních hodinách a tak doufáme, že by to
pro Vás mohla být příjemně strávená sobota, v doprovodu našich hasičů. Kdo by měl
tedy zájem, vstupenky na všechna představení bude možné rezervovat na webových stránkách našeho divadelního souboru zhruba od poloviny ledna.
Nesmíme také zapomenout, že 4. února 2017 proběhne náš tradiční Hasičský
ples konaný v místní Sokolovně, vstupenky bude možné zakoupit v průběhu ledna,
u paní Aleny Galeziolkové.
Závěrem nám ještě dovolte Vám popřát
příjemné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný nový rok!
PS: A aby byly svátky opravdu příjemné
bez nečekaných událostí, nezapomeňte dodržovat pravidla spojená se zapalováním
svíček a rozsvěcením vánočních stromků:
• pečlivě volte místo, na které svíčky
ukládáte
• pamatujte na dostatečnou vzdálenost od hořlavých předmětů
• svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru
• svíčku vždy důkladně uhaste
• pozor na děti a zvířata
• pro případ požáru mějte v paměti
čísla na tísňovou linku 150 nebo 112
Za SDH Proskovice
Zdeňka Sojková, Martin Syslo
a Tomáš Matlenga
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Přivítali jsme nové občánky v Proskovicích
Tak jako v loňském roce i letos jsme společně s dětmi MŠ přivítali nové občánky Proskovic v prostoru místního úřadu. Krátkým
pásmem básní a písní pro miminka a jejich rodiče jsme snad potěšili nejen je, ale také všechno blízké příbuzenstvo, které se
této milé události účastnilo. Slavnostní řeči se ujal a malé občánky přivítal na svět místostarosta Proskovic Ing. Zdeněk Dvorský
a Mgr. Eliška Birková. Novým proskovjáčkům a jejich rodičům přejeme i my děti a paní učitelky mateřské školy v Proskovicích
mnoho pohodových dnů plných smíchu, lásky, společných her a porozumění.
Kateřina Tobolová, učitelka MŠ

Vánoce v kostele sv. Floriána
24. 12. 2016 Štědrý den

Půlnoční mše vánoční

mše svatá

22:00 hod

25. 12. 2016 1. svátek vánoční

Slavnost Narození Páně

mše svatá

10:00 hod

26. 12. 2016 2. svátek vánoční

Svátek sv. Štěpána mučedníka mše svatá

10:00 hod

27. 12. 2016

Vánoční koncert

17:00 hod.

Informace o bohoslužbách v naší římskokatolické farnosti naleznete na stránkách www.starabela.farnost.cz
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Ze života školy ...
Čas opět rychle uplynul a po
roce tu opět máme Vánoce.
Rozzáří se stromky, bytem se
bude linout vůně vánočního
cukroví a každý bude shánět
vánoční dárky. I když mnozí
Vánoce považují za dobu nesmírného shonu, je to naprosto zbytečné. Vánocům předchází Advent, který by měl být
dobou celkového ztišení a rozjímání. Slovo Advent pochází
z latinského „adventus“, což
znamená „příchod“. Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky
a už od 11. století se její doba
trvání ustálila na posledních
čtyřech týdnech před Štědrým
dnem.

fyzické zdatnosti a obratnosti našich žáků. Nabídli jsme
jim kurz in-line bruslení (hradí si rodiče), bruslení na zimním stadionu Sareza - 5 lekcí
pro žáky 2.-4. ročníku (rodiče hradí dopravu a pronájem
stadionu), plavecký výcvik
v bazénu v Brušperku - 10 lekcí pro žáky 1.-4. ročníku (hrazen z dotace SMO, rodiče hradí dopravu). Jsme zapojeni do
projektu MŠMT Hodina pohybu navíc, který je určen prioritně žákům 1.-3. ročníku, ale
rádi se jej účastní i děti starší
(hrazen MŠMT). Paní učitelka Jana Vahalíková i Zdeňka
Langová pro své třídy naplánovaly cyklovýlety Poodřím.

I ve škole Advent velmi prožíváme. Každý pátek rozsvěcujeme na školním adventním
věnci svíčky, jednotlivé třídy
si pro ostatní připraví krátké
kulturní vystoupení. Účastníme se aktivně obecního jarmarku nejen tím, že žáci nabízejí své výrobky, ale připraví
pro návštěvníky program. Letos vystoupili žáci 5. ročníku
s programem „Ten vánoční
čas dočkali zmi zas“ - pásmem
lašských koled, který s nimi
nacvičila paní učitelka Katka
Holaňová, na harmoniku doprovázel Čeněk Pustka. S tímto programem budou ještě
žáci vystupovat 5. 12. v centru Ostravy na Masarykově
náměstí od 16:00 a v Domově pro seniory Magnolie v Ostravě-Vítkovicích.
Součástí
projektu jsou i další pro děti
atraktivní akce jako mikulášská nadílka (5. 12.), kreativní
dílny (13. 12.).

Velké poděkování patří rodičům, kteří byli ochotni se
s nimi vydat na cestu a přitom dohlédnout na bezpečnost dětí v silničním provozu.
Bez nich by se výlety uskutečnit nemohly. Jsme zapojeni do Polanecké školní ligy
v miniházené, kdy se žáci pravidelně umísťují na „bedně“.
Letos poprvé se také účastníme okresního kola ve florbalu,
který organizuje Český florbalový svaz. V prvním utkání
Františkovi svěřenci obsadili
2. místo. Oba turnaje jsou pro
žáky 1.-5. ročníků.

A co vše se u nás událo od
posledního vydání zpravodaje? Na začátku září jsme podali žádost o podporu ZŠ i MŠ
do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve
výzvě č. 02_16_022 pro podporu škol formou projektů
zjednodušeného vykazování
v celkové výši 726 953 Kč.
Schválena již byla, nyní čekáme na vydání právního aktu.

Dále jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu SMO pro děti
MŠ na projekt „Anglický jazýček - k bráně do světa klíček“
ve výši 37 tisíc korun. V říjnu nám byla schválena dotace z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší pro žáky
základní školy ve výši 252 tisíc korun. Díky této dotaci se
50 žáků 3.-5. ročníku zúčastní
ozdravného pobytu ve dnech
13.-26. 3. 2017 v Hynčicích
pod Sušinou v oblasti Kralického Sněžníku, kdy doplatek
rodičů bude minimální.
Od září 2016 jsme zapojeni v projektu „Rozvoj rovného
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů
(OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinanco-

ván z rozpočtu statutárního
města Ostravy. Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských
škol na práci s těmito žáky.
Díky tomuto projektu začala na naší škole působit školní
psycholožka PhDr. Pavla Štalmachová a na škole vzniklo
školní poradenské pracoviště,
jehož součástí je výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog. Všichni
pedagogové procházejí dalším
vzděláváním na téma inkluze, ředitelka školy absolvuje
dlouhodobý kurz „Systémová
práce s nadanými dětmi“.
Cíleně se věnujeme zvýšení

A co nás ještě do konce
roku 2016 čeká?
14. 12. proběhne v 1. třídě Pisálkova slavnost, 15. 12.
se vybraní žáci školy zúčastní šachového turnaje družstev
žáků 1.-5. ročníku. 22. 12. budeme ve škole naposledy. Zazpíváme si koledy a budeme
se společně těšit na vánoční svátky. Do školy se vrátíme
3. 1. 2017 (úterý). 6. 1. ve škole, školce i na úřadě proběhne tříkrálové koledování, které připraví žáci 1. ročníku.
Přeji vám všem klid a pohodu, štěstí, zdraví. Úspěšné vykročení do nového roku.
Eva Paličková, ředitelka školy
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Sokolská ohlédnutí (září – listopad 2016)
Tenisový turnaj smíšených dvojic
V sobotu 10. září se na tenisovém kurtu za sokolovnou v rámci turnaje smíšených dvojic odehrávala napínavá tenisová utkání. Za krásného letního počasí se nejprve soutěžilo ve dvou skupinách po pěti dvojicích a z každé z nich postoupili vítězové z 1.
a 2. míst do závěrečného finále, kde se hrálo systémem postupného pavouka tzv. „rychlé smrti“… Nebyla nouze o překvapení,
ani o krásné údery, vše za podpory úžasného obecenstva.

Poslední finálový zápas mezi dvojicemi Míša Slatinská a Láďa
Matěj versus Dagmar Pustková a Honza Odehnal se hrál již skoro za tmy, ale vše dobře dopadlo, nikdo se nezranil. Naopak
všichni si pochutnali na výborném guláši, který připravili hráči
společnými silami pod vedením Tomáše Kadlece. Velký dík patří oběma Tomášům – Kadlecovi a Křůmalovi, kteří celý turnaj
zajistili a zorganizovali.
Dagmar Pustková

Sokolská plavba po Vltavě
Dne 16. 9. 2016 jsme jeli na výlet do Prahy, který organizovala Česká obec sokolská. Vyjeli jsme se čtyřmi dětmi vlakem
na Hlavní nádraží v Praze a následně jsme se ubytovali v Tyršově domě. V tentýž den večer jsme navštívili Petřínskou rozhlednu, kde jsme měli nádherný výhled na noční Prahu. V sobotu,
hned ráno bylo v tělocvičně Tyršova domu slavnostní zahájení
a začalo cvičební dopoledne pro děti. Různé překážkové dráhy,
trampolíny a air-tracková nafukovací dráha daly dětem opravdu
zabrat. Poté následovala cesta eko-vláčkem po historických částech Prahy a odpolední plavba po Vltavě, kterou jsme si všichni moc užili. Po večeři jsme navštívili plavecký bazén, který byl
součástí Tyršova domu, a nakonec jsme šli na slavnostní ukončení dne s tombolou. Nedělní procházka Prahou nám zpříjemni-

la cestu na Hlavní nádraží a alou domů. Výlet byl úžasný a doufám, že nebyl poslední. Moc jsme si ho všichni užili.
Vít Adámek

Týden v pohybu a Noc sokoloven
V rámci celorepublikového „Týdne v pohybu“, který proběhl
od 19. do 25. září, využili možnosti se zúčastnit zdarma akcí pořádaných Sokolem kromě stálých návštěvníků děti i jejich rodiče.
V pondělí se konalo v sokolovně cvičení Pilates, které navštěvují ženy všech věkových kategorií. Ve večerních hodinách pak
náš divadelní soubor umožnil zájemcům nahlédnout do zákulisí
divadla a poslechnout si divadelní zkoušku na jevišti.
V úterý si mladší i starší žáci přišli zacvičit na nářadí a potom
se utkali ve florbalu. Středa pravidelně patří našim stolním tenistům, trénují děti i dospělí. Tentokrát si měli možnost zahrát
také zájemci z řad veřejnosti.
Ve čtvrtek odpoledne chodí cvičit do sokolovny ženy. Jejich
zdravotní cvičení je specializované na protažení celého těla. Po
nich pak nastupují mladší a starší žačky. Tuto lekci zahájily přednáškou o první pomoci.
Pod vedením zdravotní
sestry Simony Holaňové si mohly zúčastněné
dívky vyzkoušet úkony,
o nichž hovořila, také
prakticky.
V pátek jsme umožnili široké veřejnosti
nahlédnout do historie
naší tělocvičné jednoty
v podobě výstavky starých i novějších kronik a fotek z nejrůznějších sokolských akcí
uspořádané k 90. výročí zahájení stavby sokolovny. Výstavu doplňovala veřejná cvičební hodina. Dětem jsme připravili překážkovou dráhu, kterou si v rámci soutěže mohly vyzkoušet. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků u táboráku. Některé
děti pak přespaly v naší sokolovně.
V sobotu si přišli na své milovníci kultury. V sokolovně hostovalo divadlo Devítka, s divadelním představením Opona nahoru. Po představení následovalo malé občerstvení. Ti, kteří to
nestihli v pátek, si mohli prohlédnout naši výstavku kronik a fotografií. Tímto jsme příjemně zakončili sokolský týden v pohybu.
Veronika Dostálová
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Letos uplynulo 90 let od zahájení
stavby naší sokolovny

Sousedský bleší trh

Před 90 lety byla zahájena stavba
naší sokolovny v Proskovicích. K tomuto výročí připravily Hanka Sýkorová s Hankou Matouškovou v sokolovně
malou výstavku fotografií a sokolských
kronik, které už léta skvěle vede náš
kronikář Karel Sýkora. Fotografie, pozvánky a zápisky z akcí jsou doplněny
aktuálním děním v zemi, což dokresluje celkovou situaci.
Výstavka se setkala s velkým zájmem především z řad členů naší tělocvičné jednoty, kteří na archivních fotografiích rozpoznávali své sokolské
sestry a bratry a vzpomínali na doby
dávno minulé.
Příští rok předává Karel své žezlo Ivaně Kunzové, která bude
v tradici vedení sokolských kronik pokračovat.
Více o historii sokolovny v Proskovicích najdete na našich
webových stránkách http://www.sokol-proskovice.cz/historie1/
Jitka Švihelová

Podzimní výlet do Jeseníků
Ženy v proskovickém Sokole jsou velmi aktivní. Kromě pravidelného cvičení, nácviku sletových skladeb, plesových vystoupeních a účastí na sportovních a kulturních sokolských akcích,
si každoročně organizují víkendový relaxační pobyt na horách.
Letos jsme zvolily Jeseníky s ubytováním v rekreačním rezortu u Velkých Losin. A tak poslední říjnový víkend se nás 13 žen
vypravilo na „dalekou“ cestu. Brzy po příjezdu jsme absolvovaly

objednanou exkurzi v muzeu výroby ručního papíru. Navštívily
jsme zámek ve Velkých Losinách, prošly se i v lázeňském parku
a vyhřály své kosti v bazénech tamního termálního parku. Docela nám přálo počasí, takže jsme stihly i turistický výšlap na Bukový kopec. Samotné lázně a okolí jsou zasazeny uprostřed nádherné přírody, doslova hrající všemi barvami podzimu. Jeseníky
jsou v tuto dobu skutečně nádherné; projely jsme úsek od Loučné nad Desnou přes sedlo Skřítek do Rýmařova, takže jsme se
mohly kochat jejich krásou.
Náš pobyt se nesl v duchu pohody a skvělé nálady, žádný shon
a stres, zkrátka úplný relax. Takže už se těšíme na další ročník!
Eva Petrůjová

Děkujeme všem
prodejcům, nakupujícím i dárcům, kteří nám pomohli na
letošním
Sousedském bleším trhu
dne 5. 11. vytvořit
příjemnou atmosféru. Získali jsme opět
pěknou částku na obnovu sokolovny. Věci, které se neprodaly
a nepoužijeme je sokolovně, jsme předali do obchodu Moment
ČR o.p.s., z jehož zisků je podporován například Mobilní hospic
Ondrášek o.p.s., Kola pro Afriku o.p.s. nebo denní stacionář Žebřík o.p.s.
Hana Matoušková

Ocenění pro naši jednotu
V sobotu 12. listopadu se v Trojhalí Karolina uskutečnila celostátní akce s názvem „Velocipedisté v Ostravě 2016“. Setkalo
se tam více než sto vyznavačů starých bicyklů, kteří svoji lásku
k cyklistice příležitostně vyjadřují jízdou na kolech - veteránech
v dobovém oblečení a vždy ve skvělé náladě. Připomínají si také
ty, kteří v minulosti zakládali velocipedistické kluby a podporovali cyklistiku.
Z pověření Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů byl
garantem tohoto setkání Klub českých velocipedistů Ostrava-Hrabová založený v roce 1906. Na programu setkání bylo mimo
jiné i ocenění moravskoslezských cyklistických
oddílů, klubů
a jednot. Čestné uznání bylo
taky uděleno
naší Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava-Proskovice za
rozvíjení cyklistických tradic, za účast a oběti proskovických cyklistů v odboji, za jejich vystoupení na XI. všesokolském sletu v roce 1948 a za
podporu cyklistiky a sportu v CHKO Poodří.
Ocenění velocipedistů převzaly v Trojhalí Karolina členky výboru naší jednoty sestry Dostálová, Matoušková a Petrůjová.
Přítomni byli i další naši cyklisté. Někteří z nich se zúčastnili
i cyklojízdy ulicemi Ostravy v nelehkých povětrnostních podmínkách. Přítomní diváci byli nadšeni bohatým programem.
Velmi působivé bylo například předvedení tzv. Reje velocipedisty ze Zbraslavi nebo a ukázky krasojízdy velocipedistů z Petřvaldu n. M.
Karel Sýkora

Poděkování sponzorům
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům
za finanční podporu - statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Proskovice, Sokolské župě moravskoslezské i jednotlivcům, kteří přispěli. Díky těmto poskytnutým prostředkům se
nám letos podařilo vymalovat jeviště sokolovny, včetně opravy
a doplnění parket, a následně vyčistit i vymalovat předsálí sokolovny a namořit obklady a schodiště na galerii.
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Přijďte si zacvičit do sokolovny!
Sokolovnu využívají ke cvičení děti i dospělí, členové i nečlenové jednoty a jejich počet stále roste. Jsme rádi, že můžeme
nabídnout obyvatelům Proskovic a blízkého okolí širokou škálu
pohybových aktivit pro různé věkové kategorie.
Předškolní děti cvičí od letošního října pod vedením Jitky Švihelové a Miroslava Prepsla každou středu, mladší i starší žáky
vede Petr Šarina a žákyně Veronika Dostálová.
K relaxačnímu cvičení pro ženy pod vedením Jany Franczykové přibyla další nová cvičení jako např. pilates pro ženy i muže
všech věkových kategorií nebo cvičení určené zejména pro mladší ženy a dívky nazvané Proskovice v pohybu aneb břicho, nohy,
zadek, zaměřené na posilování a formování problémových par-

tií. Pod vedením zkušené akreditované lektorky Jarmily Skřipčákové probíhají každou neděli v naší sokolovně také lekce jógy.
Kromě těchto aktivit patří středeční a páteční odpoledne stolnímu tenisu. Pod vedením Martina Kunze a Víti Adámka trénuje hru mládež, dospělí hrají od 18 hodin. Naši registrovaní hráči
stolního tenisu dosahují skvělých výsledků v městském přeboru
i v dalších soutěžích.
Pokud máte zájem se do některé z činností zapojit, jste vítáni.
Přijďte přímo na cvičení, anebo nás kontaktujte prostřednictvím
webových stránek, e-mailem nebo telefonicky.
Podrobnější informace o všech našich aktivitách najdete na
našich stránkách www.sokol-proskovice.cz
Jitka Švihelová

CHARITA OSTRAVA

Žádost o šatstvo pro lidi bez domova
Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je Šatník Charity Ostrava na Jeremenkově ul. v Ostravě-Vítkovicích, kde mohou lidé v nouzi na základě potvrzení sociálního pracovníka získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. Zároveň zde mohou
nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, kteří se takto rozhodnou muže a ženy bez domova podpořit. Pro aktuální nedostatek
vybavení Šatníku žádáme dárce o ponožky, spodní prádlo, boty a pánské bundy, rifle, mikiny a trička. Prostřednictvím
služby se snažíme zajistit, aby se lidé bez domova mohli cítit důstojně a zároveň byli ochráněni před riziky života na ulici.
Všem dárců děkujeme. Více o Šatníku Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/lide-bez-domova/satnik-charity-ostrava/

Charitní Tříkrálová sbírka 2017
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové
v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 2017 již po sedmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru
jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří králů – 6. 1. 2017 bude od 14 h na Alšově náměstí
v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb
pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz
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Ostravští strážníci se zapojili do celorepublikové
akce zaměřené na sběr injekčních stříkaček
Podobně rozsáhlou akci zaměřenou
na sbírání nebezpečných použitých jehel Česká republika dosud nepamatovala. Strážníci v osmi městech se rozhodli
spojit síly, snížit tak riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu
povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky.
První souběžnou „akci Jehla“ uspořádaly vloni v listopadu městské policie
v Praze a v Brně. Letos, ve čtvrtek 6. října, svá města intenzivně prohledávali
i strážníci z Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Pardubic, Trutnova a Dobrušky.

Strážníci znovu apelují
na veřejnost:

likové akce,“ popsal Jiří Samek, zástupce ředitele pro výkon služby MP Ostrava.
Přes dvě stovky strážníků v osmi městech se zaměřilo na nepřehledná a skrytá
místa, málo frekventované stezky v odlehlých areálech, domovní výklenky,
okolí mostních konstrukcí a preventivně
také na dětská hřiště i pískoviště. Pozornosti neušly parky a další odpočinkové
zóny. Hlídkám v Ostravě, Brně, Českých
Budějovicích nebo Pardubicích sekundovali i asistenti prevence kriminality.

V případě, že občané naleznou odhozenou injekční stříkačku či jehlu, žádáme
je, aby ji sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali
na linku „156“. Strážníci městské policie
zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.

Trendy v jednotlivých
městech se liší
„Přestože je v této oblasti hlavní město Praha s ohledem na velkou koncentraci lidí stále velmi specifické, v posledních letech se situace mírně zlepšuje. To
dokládá i samotná statistika. V roce 2014
posbírali strážníci v Praze 20 214 kusů
tohoto nebezpečného kontaminovaného materiálu, v loňském roce 16 522 a za
první polovinu letošního roku to bylo zatím 6 223 jehel a injekčních stříkaček,“
vypočítává Eduard Šuster.
Pozitivní trend bohužel nepozorují
strážníci v Brně, kde hlídky městské policie odstranily v roce 2013 dohromady
585 aplikačních pomůcek, o rok později 1259, vloni 2190 a letos za prvních devět měsíců již 1741. Podobný vývoj lze
vysledovat i v Českých Budějovicích, kde
strážníci loni sesbírali 605 injekčních
stříkaček a letos už 793.
V Ostravě se čísla každoročně pohybují okolo tří tisíc. V roce 2015 sesbírali
ostravští strážníci 3491 kusů injekčních
stříkaček a jehel, od začátku letošního
roku je to 2135 kusů.
„Spoluprací s obecně prospěšnou společností Renarkon se nám v Ostravě daří
počty odhozených injekčních stříkaček
a jehel snižovat. Přesto se snažíme využít
všech možností jak riziko dopadající na
společnost dále eliminovat. Činíme tak
i aktivním zapojením do této celorepub-

Sběrem jehel se všechny zapojené
městské policie zabývají celoročně při
běžné hlídkové činnosti, ale často také
při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž
jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata jako psi a kočky. Strážníci aktivně spolupracují se státními policisty a předávají jim informace
o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou
jedním z užitečných vodítek při potírání
drogové kriminality.

A jak to s nálezy v jednotlivých městech dopadlo?
V Praze strážníci nalezli 247 ks injekčních stříkaček a jehel, v Brně 168 ks, Ostravě 52 ks, Plzni 50 ks, Pardubicích
12 ks, Českých Budějovicích 8 ks, Trutnově 24 ks a Dobrušce 1 ks.

Připraveny pomáhat
První desítka z celkem 66 nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava – „Senior linka“ 2016 financovaného
Ministerstvem vnitra České republiky za
spoluúčasti statutárního města Ostravy
již plní svou úlohu. Také zbývající zařízení budou v co nejkratším možném čase
instalována. Projekt spočívající v zave-

dení nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob běží již více než 6 let. Za toto
období byla tlačítka Senior linky aktivována v bezmála 1200 případech. Ve
zhruba 150 událostech šlo o zdravotní
komplikace, které osobu ohrožovaly na
zdraví či životě a bylo tak nutné přivolat
lékařskou pomoc. V šesti případech bylo
potřeba přivolat Policii ČR z důvodu pohybu podezřelé osoby.

Značení kol a kompenzačních
pomůcek syntetickou DNA
Také v tomto roce díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva vnitra
prováděla Městská policie Ostrava bezplatné značení syntetickou DNA. Letos
strážníci označili 475 jízdních kol a 33
kompenzačních pomůcek (invalidních
i speciálních vozíků, schodolezů apod.).
Ostravští strážníci značí jízdní kola
syntetickou DNA již od roku 2013 a od
roku 2014 označují také kompenzační
pomůcky. Od svého zahájení se tak celkový počet vyšplhal již na více než 2300
označených jízdních kol a téměř 110
kompenzačních pomůcek.

Tato moderní metoda značení spočívá
v nanesení netoxické látky, která obsahuje mikrotečky se specifickým kódem.
Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní
databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola usnadňuje jeho identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.

Počet dopadených hledaných
osob stále narůstá
Díky místním znalostem a povědomí o osobách, které se nacházejí v policejním pátrání, se od začátku letošního
roku povedlo hlídkám městské policie
objevit 275 hledaných či pohřešovaných
osob. Za stejné období loňského roku to
bylo 221 osob.
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Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 26. ledna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin Den otevřených dveří, srdečně zveme širokou veřejnost a zejména zájemce o studium, na našem gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu.
Další informace o dění na Biskupském gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz
Pavel Stuchlý
učitel Biskupského gymnázia v Ostravě

OZO usnadňuje třídění nevidomým
Odpadová společnost OZO Ostrava v rámci snahy o zkvalitnění a maximální zjednodušení třídění odpadu
u nevidomých občanů nainstalovala koncem listopadu 2016 v Ostravě na 18 kontejnerových stanovištích na
separovaný odpad speciální samolepky pro nevidomé a slabozraké. Jedná se o štítky s piktogramem a nápisem v Brailleovu písmu na žlutých, modrých a zelených kontejnerech. Speciální štítky by měly nevidomým
usnadnit třídění odpadu. Vhodná místa OZO vybralo s pomocí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Ostravě.
„Místa jsme vybrali ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Ostravě (SONS),
která nám poradila vhodné lokality. Následně jsme pořídili speciální štítky a vybavili jimi v těchto lokalitách
kontejnery na separovaný odpad – tedy kontejnery na papír, sklo a plasty sbírané spolu s kovy a tetrapaky.
Jsme rádi, že jsme mohli pomoci k tomu, aby se i pro nevidomé a slabozraké spoluobčany stalo třídění hračkou!“ říká mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová.
Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.
E: karasova@ozoostrava.cz, T: 596 251 341, 602 183 374

15

KDO s KOHO
Nedávná změna letního času na zimní napovídá, že se nezadržitelně blíží čas Vánočních svátků. Tyto chvíle jsou spojeny s rodinnou pohodou, zvolněním od pracovního tempa a odpočinkem od stresu, který na člověka v průběhu roku působí. Než se
však těchto okamžiků člověk dočká, prochází obdobím, které je
snad z celého roku nejnáročnější, co se náporu na psychiku týče.
Důvodem bývá skutečnost, že vše odkládáme na poslední chvíli, ať už je to příprava domácností na svátky, nakupování dárků
nebo dořešení všech pracovních záležitostí.
Poslední měsíc před Vánocemi tak bývá charakteristický tím,
že lidé houfně okupují obchodní domy s dlouhými seznamy, co
všechno musí nakoupit, spěchají, jsou nervózní
a nedávají si pozor. Když k tomu všemu připočteme fakt, že u sebe nosí větší finanční obnosy, jelikož kromě potravin počítají i s nákupem dárků pro
své nejbližší, je jasné, že je to doslova úrodné pole
pro pachatele krádeží. Ti nemusejí být ani zvlášť
vynalézaví, jelikož vědí, že lidé doplatí na své stereotypní chování a stres, ve kterém chodí nakupovat. Zlodějům
tedy bohatě postačí situace, kdy si nakupující odloží kabelku, batoh či tašku do nákupního vozíku. A je úplně jedno, jestli se tyto
odložené věci nacházejí v odkládacím výklopném prostoru nebo
na samém dně vozíku. Pachateli ke krádeži stačí velmi krátký
okamžik. Většinou kolem své „oběti“ slídí, pohybuje se v těsném
okolí a čeká na svou šanci. Najednou přijde chvíle, kdy se nakupující na zlomek sekundy otočí k regálu za zbožím, které ho zajímá a to je přesně ten kritický okamžik. Pachatel blesku rychle
z vozíku nic netušícího, zaneprázdněného nakupujícího vytahuje
kabelku, dává si ji do svého vozíku, kde má připravenou velkou
nákupní tašku k maskování svého lupu a odchází pryč. Někteří
u sebe ani nákupní vozík k maskování nemají a tak ve chvíli, kde
se vyhlédnuté kabelky zmocní, rovnou urychleně opouští nákupní plochu. Poškozenému, který v kabelce kromě dokladů měl peníze na nákup, zbydou jen oči pro pláč.
Druhým velmi častým momentem, který pachatelé zneužívají je chvíle, která přichází po samotném nakupování. Nakupující
zaplatí za nákup u pokladny a poté se s vozíkem vydá ke svému
vozu, aby si nákup uložil do kufru. Někteří lidé však mají zažitý velmi nebezpečný zlozvyk a to ten, že si před samotným vykládáním nákupu do zadní části vozidla nejprve položí na sedadlo řidiče či spolujezdce již zmíněnou kabelku, batoh či tašku.
Přirozeně si přední část vozu neuzamknou a odeberou se věnovat vykládání nákupu z vozíku. Někdy u této činnosti i telefonují
blízkým, například, že už jsou na cestě domů. Takto zaneprázdněný člověk na přeplněném parkovišti nestačí postřehnout, že se
k přední části jeho vozu doslova připlížil pachatel, který si potichu otvírá přední dveře a ze sedadel bere to, co mu nepatří.
Tyto nemilé zkušenosti připraví člověka nejen o dobrou náladu, ale mnohdy o velké finanční částky, osobní věci, klíče od
bytu, někdy i mobilní telefon, platební karty a samozřejmě doklady. Kromě starostí s přípravou domácností na svátky, tak přibývají i starosti s vyřizováním nových dokladů, výměnou zámků dveří v bydlišti apod. Aby k těmto událostem nedocházelo,
snaží se moravskoslezští policisté apelovat na veřejnost pomocí informační kampaně „KDO s KOHO“, aby dbala základních

Proskovický

Florián

zásad bezpečného nakupování. S kampaní policisté navštíví spolupracující
obchodní domy na území
Moravskoslezského kraje
v období od 23. listopadu
do Vánočních svátků. Budou zákazníky informovat
o způsobech bezpečného
nakupování a upozorňovat
na rizikové situace, kterých pachatelé stále dokola využívají ke
krádežím. Pro občany mají policisté v rámci kampaně připraveny informační letáky a plakáty, které
budou umístěny viditelně v obchodních domech,
úřadech i na policejních stanicích. Na nákupních
plochách některých obchodních domů budou ke
slyšení i připravené zvukové spoty a samotní policisté budou mít
během svých preventivních akcí k dispozici i videoklip, který
zachycuje reálné krádeže. Závěrem nezbývá, než dodat: Nespoléhejte se na to, že zrovna Vám se nemůže taková situace přihodit a nenechte si vzít, co je Vaše!
Bc. Miroslav Kolátek, v. r.
skupina tisku a prevence Karviná
INZERCE
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