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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zimní období ještě nekončí a už je třeba řešit nutné zásahy v přírodě. U nás se
jedná o ořezy a kácení zeleně na hřbitově
a u pomníku. Proč jsme přistoupili k obnově staré zeleně? Řady tújí na hřbitově po obou stranách za hroby narušovaly svými kořeny základové kameny hrobů,
svou mohutností zabíraly široký pás plo-

chy hřbitova, kde bude umístěna další řada hrobů. Vpravo od vstupní brány
vznikne urnový háj a dominantní prostor
kolem kříže potřebuje sjednocení nové zeleně také z estetických důvodů.
U pomníku je situace obdobná. Přerostlá zeleň za pomníkem a ve svahu bude
také následně obnovena. Pro zakázku Revitalizace zeleně na hřbitově a u pomníku byla vybrána firma Ostravské městské lesy a zeleň, která zná velmi dobře náš
region a svou práci provádí s citem pro
daný prostor. Až budou vyfrézovány paře-
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zy a srovnán terén, nastoupí zahradní architekt
s návrhem nové
výsadby,
která
se následně provede.
Obě pietní místa byla od roku
svého
založení
– hřbitov v roce
1945,
pomník
v roce 1949 vždy pýchou proskovických občanů, s patřičnou úctou se o ně starali. V minulých
letech jsme dokázali vybudovat pro hřbitov vodovodní přípojku, přívod elektřiny, chodníky a před rokem nové oplocení.
Chceme, aby hřbitov i pomník nadále patřily k reprezentačním místům obce.
V současné době však musíme brát
v úvahu, že hřbitov není jen proskovický, ale městský, tzn., že hrobová místa si
mohou pronajímat občané ze všech městských obvodů Ostravy. Digitalizovaný
plán hřbitova využívá všech prozatím volných ploch. Na základě tohoto plánu bude
vytvořen také projekt nové výsadby zeleně. Věřím, že splní naše představy.
Ořezy stromů v blízkosti cyklostezky
provádí aktivně v rámci plnění požadavků
MOb Proskovice členové JSDH.

Plán stavební činnosti
V rámci stavební činnosti začne v březnu firma KR Ostrava dodělávat nedokončenou práci z loňského roku – kanaliza-

ce v ul. Kalužní, Světlovské, Zálesní
a Na Pastvinách.
Na přelomu března a dubna bude zahájena výstavba kanalizace a vodovodu
ul. Frankova – úsek od domu s malometrážními byty směrem ke konečné zastávce autobusu.
V květnu se začne budovat Odvodnění cvičné louky pro hasiče – 1. část na pastvinách.
Investorem těchto tří staveb je Magistrát města Ostravy, zhotovitele prozatím neznáme. Projektovou dokumentaci
máme k dispozici, případné dotazy k projektům vám rádi zodpovíme.
V době letních prázdnin proběhne instalace vzduchotechniky v kuchyni
mateřské školy.
V období od června do srpna dojde k výměně oken v bytech domu s malometrážními byty v ul. Na Smyčce 5/317, kromě
střešních, která už jsou vyměněna, a následně chceme provést také výměnu výtahu. Investorem této trojice projektů bude
MOb Proskovice.

Žádosti o dotace
V únoru byla podána žádost o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu pro Stavební úpravu suterénu MŠ, kde chceme vybudovat multifunkční učebnu pro přírodní vědy a technické řemeslné obory ZŠ. Třída bude
vybavena pracovními stoly, klasickým
nářadím pro žáky a učitele, rovněž mikroskopy a preparáty, interaktivní tabulí
(Pokračování na str. 2)
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a notebookem pro učitele. V učebně bude
probíhat výuka klasického pracovního vyučování, přírodovědy, modelářský kroužek, keramika, rukodělné činnosti žáků
školní družiny atd.
V měsíci únoru jsme podali žádost
o transfer ve výši 70 tis. Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s provozem
víceúčelového hřiště Na Pastvinách.
Máme záměr podat žádost o dotaci z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR, z programu Dotace pro jednotky SDH
na vybudování Hasičské zbrojnice.

12. ledna natáčela televize NOE
v penzionu Florián pořad U NÁS.
Bylo to živé vysílání, v němž hlavní roli
sehráli žáci naší ZŠ, kteří v loňském roce
získali ve Strážnici titul Laureát Dětské
Strážnice 2016. Pořad byl zaměřen na
vývoj zpěvnosti v našem kraji a obci za
účasti pedagogů naší školy K. Holaňové,
G. Makarové, Evy Paličkové – řed. školy, Y. Voráčové – umělecké vedoucí SLPT
Ondřejnica, rodičů a muzikantů – Čeňka
Pustky a CM Ondřejnica.

Štábu televize byli nápomocni naši hasiči, kteří střežili dopravu na Světlovské
ul. a elektrický kabel vedoucí z hasičárny
do sálu Floriána. Děkuji hasičům za technickou pomoc a všem zaměstnancům restaurace Florián za tolerantní přístup
k celé akci. Všichni hlavní aktéři natáčení
dostali od televize DVD s pořadem Proskovice je Dědina.
Marie Matějová, starostka

Kulturní činnost
Úspěšná plesová sezóna byla prostřídána divadelními představeními. V sokolovně uctila 1. Jarkovská divadelní
společnost W. Shakespeara Zkrocením
ženy, v restauraci U Psoty Proskovické
divadlo Nad Struhou uvedlo úsměvnou komedii Ray Cooneyho Nerušit prosím. Byli jsme zvědaví a mile překvapeni. Obě představení byla velmi úspěšná.
Výkony herců měly úroveň, bylo vidět, že
jim na kvalitě provedení záleží. Dovedu si
představit, kolik času a energie je nastudování stálo! Za obohacení místní kultury oběma společnostem děkuji.

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
● schválilo rozpočet městského obvodu Proskovice na rok
2017 a rozpočtový výhled na léta 2018-2020,
● rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměrům prodeje:
- pozemek par. č. 556/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 102 m2,
- pozemek par. č. 797/24 trvalý trávní porost o výměře
42 m2,
- pozemek par. č. 797/26 trvalý trávní porost o výměře
207 m2
● rozhodlo o prodeji pozemků par. č. 439/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 038 m2, par. č. 440 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 468 m2 a část pozemku

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o veřejných zakázkách malého rozsahu:
● firmě Karel Hráček – na službu „Pravidelný úklid
v prostorách Úřadu městského obvodu Proskovice“
● firmě Ostravské městské lesy a zeleň – na službu „Revitalizace zeleně na hřbitově a u památníku osvobození“.

Rada dále:
● schválila provozní řád pro nájemníky obecních bytů –

par. č. 439/1 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 500 m2, firmě AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČO
60777893, se sídlem Blanická 252/172, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,
● rozhodlo o podání žádosti o dotaci do výzvy č. 47 - Infrastruktura základních škol z Integrovaného regionálního
operačního programu pro projekt „Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ
Proskovice“,
● rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 38 tis. Kč spolku Festival Poodří Františka Lýska na
částečnou úhradu nákladů spojených s konání 14. ročníku FPFL v části Proskovice.

v domě s malometrážními byty Na Smyčce a ve střešní
nástavbě budovy mateřské školy na ulici Buková,
● rozhodla o instalaci kamerového systému a rekonstrukci ústředny elektronické zabezpečovací signalizace v budově základní školy,
● rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč
Spolku rodičů při ZŠ O.-Proskovice na pořízení odměn
pro děti na akci maškarní ples,
● přijala oznámení ředitelky příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ o schválené dotaci ve výši 727 tis. Kč na projekt
„S úsměvem do školy“.
Miloslava Vidličková
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ROZPOČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2017
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 14. zasedání dne 14. prosince 2016
schválilo rozpočet na rok 2017 v tomto členění:
PŘÍJMY

v tis. Kč

Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

698

Nedaňové příjmy

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy

1 538

Neinvestiční dotace

– na výkon státní správy, školství, provoz městského obvodu,
na plavecký výcvik žáků, na zeleň

5 922

Investiční dotace

– z rozpočtu města na investiční akce pořádané městským obvodem

Financování

– převod části nevyčerpaných ﬁnančních prostředků z roku 2016
do schváleného rozpočtu roku 2017

PŘÍJMY CELKEM

1 011
1 008
10 177

VÝDAJE

v tis. Kč

Silnice

– zimní údržba, běžné opravy, materiál, na vypracování projektové
dokumentace k výstavbě mostku přes vodoteč Dolový potok

Cyklostezka

– na běžnou údržbu cyklostezek

Mateřská škola

– konzultační podpora při přípravě a Optimalizaci projektu a zpracování
žádosti o dotaci pro projekt Stavební úpravy budovy MŠ Proskovice –
přístavba a změna užívání 1. PP do výzvy integrovaného regionálního
operačního programu 2014-2020 (IROP) a na spoluﬁnancování projektu
s názvem Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné
obory pro žáky ZŠ Proskovice

237

Základní škola

– příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, na plavecký výcvik žáků, služby

953

Hudební činnost

– neinvestiční účelová dotace na XIV. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska

Pořízení a obnova
kulturního dědictví

– na opravy kapliček v městském obvodě

135

Záležitosti sdělovacích
prostředků

– výtisk a roznos zpravodaje

64

Záležitosti kultury

– vítání občánků, kulturní akce, dary a ostatní nákupy jubilantům

190

Sportovní zařízení
v majetku obce

– nákup služeb, údržba a spravování hřiště, na výkup pozemku
pro výstavbu mostku přes vodoteč Dolový potok

261

Využití volného času
dětí a mládeže

– neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Proskovice

134

Bytové hospodářství

– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje

894

Bytové hospodářství

– byty ul. Buková – běžné výdaje

304

Nebytové
hospodářství

– výdaje za spotřebu vody a elektřiny v areálu požární nádrže

Pohřebnictví

– údržba místního hřbitova

944
67

38

29
103
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VÝDAJE

v tis. Kč
11

Chráněné části přírody

– nájem pozemku

Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň

– odvoz odpadů, sekání trávy, ořezy stromů, revitalizace hřbitova
a plochy u památníku

Ochrana obyvatelstva

– rezervy podle zák. č. 240/2000Sb.

Požární ochrana

– na běžnou údržbu hasičské zbrojnice, auta, na energie,
pravidelná školení, obnova drobného dlouhodobého majetku

Místní zastupitelské
orgány

– běžné výdaje na činnost zastupitelstva

Činnost místní správy

– běžné výdaje na provoz městského obvodu

Příjmy a výdaje
z ﬁnančních operací

– bankovní poplatky

4

Ostatní ﬁnanční
operace

– odvod DPH

21

1 035
10
185
1 131
3 427

VÝDAJE CELKEM

10 177

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2017 se můžete seznámit na našich internetových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
Táňa Paličková

POPLATEK

ZA PSA
v roce 2017
• roční poplatek je 150,- Kč za
jednoho psa chovaného u rodinného domu
• platbu mohou majitelé psů
provést v hotovosti na úřadě
nebo částku poukázat na účet
městského obvodu číslo: 191649325349/0800, variabilní
symbol: 1341 a to nejpozději do
31. března 2017 (do zprávy pro
příjemce uveďte jméno poplatníka)
• v případě dotazů či odhlášení
psa kontaktuje zaměstnance úřadu - úseku vnitřních věcí, tel. č.
599 424 302
Zároveň připomínáme, že v případě označení psa čipem je chovatel povinen takto označeného psa
přihlásit do evidence vedené na
ÚMOb Proskovice (čl. 3 odst. 2 vyhlášky statutárního města Ostravy
č. 9/2012)
Přihlášku naleznete na našem
webu v sekci formuláře.
Věra Adámková

Poruchy na veřejném osvětlení
můžete ohlásit sami
na dispečink ﬁrmy Ostravské komunikace
- tel.: 596 622 922
Více informací na http://www.okas.cz
Při nahlášení nutno uvést místo poruchy - městský
obvod, ulice a číslo sloupu veřejného osvětlení,
případně číslo popisné a orientační nejbližšího
domu.
Barbora Urbánková

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PRO OBČANY
Na jaře bude opět v Proskovicích přistaveno 8 velkoobjemových kontejnerů
na sběr netříděného domovního odpadu.
Kontejnery přistavuje ﬁrma OZO na uvedené adresy do 14. hodiny první
den, tj. ve čtvrtek 27. dubna 2017 a odváženy jsou pak během dopoledních
hodin druhého dne, tj. v pátek 28. dubna 2017.

Rozmístění kontejnerů dne 27. 4. 2017
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

-

ul. Staroveská – u domu č. 34/168
ul. V Tišinách – u domu č. 5/176
ul. Nad Strouhou – poblíž stavebnin
n
ul. Sídlištní – u domu č. 2A/312
ul. V Úvoze – v dolní části ulice
ul. Nad Hůrkami - poblíž vodojemu
ul. Kalužní – u domu č. 1/55
ul. Staroveská – u mlýna
Věra Adámková
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Pozvánka na zápas
Svobodní x Ženatí 2017!
Chtěli bychom tímto pozvat všechny fanoušky i nefanoušky fotbalu na tradiční
utkání mezi svobodnými hochy a ženatými pány z Proskovic. Fotbalový zápas se
uskuteční v sobotu 6. 5. 2017 v 15:00 hodin na proskovickém hřišti u mlýna.
Očekáváme slunečné počasí a výbornou
náladu. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno. K pití se bude podávat výtečné pivíčko, různé druhy nealkoholických nápojů a nebudou chybět vybrané lihoviny.
K jídlu budou připraveny klobásky a gulášek. Pro děti i dospělé bude připravena tradiční zábava v podobě střelby na cíl
v brance.
Nyní se stručně vrátíme k zápasu, který
se uskutečnil v minulém roce 7. 5. 2016.
Utkání konané druhou květnovou sobotu bylo nesmírně napínavé do posledních
vteřin. Ženatí si prakticky celý zápas udržovali náskok jednoho až dvou branek,
aby v posledních vteřinách zápasu vyrovnal Dan Franczyk na konečných 6:6. Následoval penaltový rozstřel, ve kterém

potvrdil svůj vynikající výkon v utkání
brankář Martin Syslo, který vychytal ženatým vítězství (7:6 po penaltách).
Divácká atmosféra byla fantastická,
a proto věříme, že se také při letošním
utkání sejdeme v hojném počtu a užijeme
si společně příjemné květnové odpoledne.
Závěrem bych chtěl vyzvat všechny že-

naté, svobodné (rozvedené) fotbalisty
(nefotbalisty) z Proskovic, aby se nestyděli a nebáli, vzali si sebou kopačky a 6. 5.
dorazili v 14:30 hodin na hřiště a zahráli
si toto tradiční fotbalové klání!
Takže se těšíme v sobotu 6. 5. 2017 na
fotbalovém hřišti u mlýna!!!
Tomáš Palička

Tříkrálová sbírka v Proskovicích
Vážení spoluobčané, již sedmnáctým
rokem probíhá v celé České republice Tříkrálová sbírka určena na pomoc potřebným. V celé Ostravě a přilehlých obcích,
kde sbírku organizovala Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra
se do pokladniček vybralo 1 712 974,- Kč,
z toho v Proskovicích 32.698,- Kč.
Proskovičtí občané se do sbírky každoročně zapojují a tak podporují svými finančními prostředky lidi potřebné
a v nouzi. Velká část finančních příspěvků bude využita v Ostravě a blízkém okolí.
Konkrétně budou dary použity např. pro
rozvoj mobilního hospice, charitní středisko Matky Terezy, přímou humanitární
pomoc lidem v Ostravě, na podporu sociálních služeb pro seniory aj.
Na úspěšném výsledku letošní sbírky stojí 10 kolednických skupinek, které
v mrazivém sobotním odpoledni koledovali a přinesli do vašich rodin, věřím i trochu radosti a požehnání. Díky vám, štědrým dárcům. Tento neuvěřitelný výsledek
spoustu organizátorů utvrdil, že nám není
lhostejný osud ostatních občanů a nezapomínáme ani na ty nejpotřebnější.
Markéta Nováčková roz. Syslová
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ZÁPIS
k předškolnímu
vzdělávání v mateřské
škole ZŠ a MŠ OstravaProskovice, Staroveská 62,
příspěvková organizace
Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2017/2018
Termín: čtvrtek 11. 5. 2017
od 8:00 do 16:00 hodin
Zápis se bude konat na sekretariátu ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62.
Předškolní docházka je povinná pro
děti, které k 31. srpnu 2017 dosáhnou
pátého roku věku. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit takové dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání.
Žádosti o přijetí, Zápisní list a Evidenční list si zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu školy,
v mateřské škole nebo webových stránkách školy. Registrovány budou pouze
žádosti řádně vyplněné. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněný Evidenční
list, potvrzený ošetřujícím lékaře dítěte a vyplněný Zápisní list.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou zveřejněna na webových stránkách školy, k nahlédnutí
také v mateřské škole a na sekretariátu školy.
Výňatek ze zákona 561/2005
Sb. (školský zákon) v platném
znění:
§ 34 (1) Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné,
není-li dále stanoveno jinak.
(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku
se koná v období od 2. května do 16.
května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
Eva Paličková
ředitelka školy

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU)
Je to už více než 2 roky, co jsem zde psal
o tomto zajímavém programu. Za tuto
dobu se pravidla výrazně změnila a ustálila. Změny proběhly jednoznačně ve prospěch žadatelů o dotaci. Myslím, že je
nyní velice zajímavý a přístupný pro většinu majitelů starších rodinných domů,
kteří mají zájem o úsporu nákladů na vytápění. Potvrzuje to i pět úspěšných realizací v naší obci. Stručně uvedu základní informace.
Především si program získal větší důvěru tím, že platí souvisle až do roku 2021
a nehrozí např. situace, že si žadatel zaplatí projekt a pak dojdou peníze na dotace. Toto se dříve jednou taky stalo. Podařilo se také odbourat další překážku,
a to povinnou registraci realizačních firem. Dnes může provádět zateplení každá
stavební firma nebo živnostník, který má
oprávnění na stavební činnost. Maximální výše dotace na nutnou projektovou činnost a posudek se zvýšila na 25.000,- Kč.
Zásadně se změnila i výše dotace na jednotlivá provedená opatření (zateplení).
Nově je závislá na výměře v čtverečních
metrech. Například u zateplení fasád je
výše dotace do 550,- popř. 660,- Kč/m2.
U výměny oken to je 2.300,- popř. 3.000,Kč/m2,u zateplení podlahy půdy nebo
stropu sklepa 360 popř. 440,- Kč/m2 atd.
Vyšší částky platí pro kompletní zateplení
domu v doporučených tloušťkách izolací.
Vždy ale platí, dotace nesmí být větší, než
polovina z uznatelných nákladů (tj. z veškerých nákladů, souvisejících s realizací
daného opatření). Nadále platí, že dotace se vztahují i na už zrealizovaná opatření, ne starší dvou let, provedená ale v doporučených, tj. větších tloušťkách izolace.

Další zmírnění podmínek spočívá v tom,
že už nemusí dojít ke zlepšení tepelných
parametrů pláště domu o 40 %, ale nově
stačí zlepšení alespoň o 20 %. Toto uvítají zejména ti, kteří nemají prostředky
na rozsáhlé zateplení. Příjemné je i podstatné zrychlení vyřízení dotací. V rámci tohoto programu už nejde vyměnit neekologický kotel, neboť toto lze mnohem
výhodněji provést v rámci „kotlíkových
dotací“ (výjimku tvoří výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo). Oba programy navzájem spolupracují, což v praxi znamená
např. toto: V rámci NZU se zateplí dům
a posudek z tohoto programu umožní bez
dalších zásahů energetických specialistů
řešit přímo kotlíkovou dotaci bez mikroenergetických opatření. Stále platná podmínka pro dotace z NZU mít kotel na tuhá
paliva minimálně s emisní třídou 3, se tak
dá řešit souběžně pomocí kotlíkové dotace. Pomocí posudku z programu NZU se
dá přesně navrhnout potřebný (menší)
výkon nového kotle po zateplení domu.
Tento výčet podstatných informací
o dotačním programu Nová Zelená Úsporám by měl pomoci případným zájemcům
v rozhodování, zda je program pro jejich
konkrétní dům výhodný či nikoliv. To, že
program končí v roce 2021, není náhoda,
ale termín, od kterého by se měly povolovat nové stavby už jen v pasivním standardu. Strach ze složité administrativy
není na místě, protože většina realizačních firem, které se NZU zabývají, vyřídí
vše samy. V případě vašeho zájmu o bezplatné poradenství vám kontakt poskytne paní Jitka Hyklová, referentka majetkoprávní a stavební správy našeho úřadu.
Ing. Zdeněk Dvorský

NABÍDKA ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna Proskovice nabízí veřejnosti
odběr obědů do jídlonosičů.
Cena 1 obědu, připraveného podle zásad
zdravé výživy, činí 60,- Kč.
Je možné odebírat obědy nepravidelně dle vlastního výběru
z jídelního lístku.
Jídelní lístek najdete na webových stránkách www.zs-proskovice.cz
a také ve vitríně u ZŠ.
Obědy lze přihlásit telefonicky na čísle 602 455 220 nebo osobně
ve školní jídelně v budově MŠ.
Jana Makarová
vedoucí školní jídelny
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ZÁPIS
k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ
Ostrava-Proskovice, Staroveská 62,
příspěvková organizace
Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok
2017/2018:
Termín: úterý 11. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin
Povinná školní docházka - zápis
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě
k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Dále
vyplněnou žádost o přijetí a zápisový list žáka do 1.
třídy, které si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na
webových stránkách školy v záložce dokumenty/tiskopisy ke stažení.
Na zápis si vyhraďte zhruba hodinu času. Čas zápisu si můžete rezervovat na tiskopisu, který bude v MŠ.
K zápisu se dostaví dle zákona 561/2004Sb., §36, odst.
3 děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011 a také
děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu byly v loňském roce.
Dítě narozené od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 může být přijato k plnění povinné školní docházky již od 1. 9. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2011 do konce prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2012 do konce června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (tzn. do 30. 4. 2017), odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Eva Paličková, ředitelka školy

OZNÁMENÍ
Z důvodu rekonstrukce vzduchotechniky
v budově MŠ bude v mateřské škole
přerušen provoz v období
od 1. 7. 2017 do 3. 9. 2017

Nový školní rok bude zahájen
4. září 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří
v Mateřské škole v Ostravě-Proskovicích
Kde: na ulici Buková 245/2
Kdy: v úterý 4. dubna od 8:00 - 10:00 hodin
Přijďte si prohlédnout prostory naší školky
a seznámit se s našimi učiteli. Pro děti jsou
připraveny hry a malé tvoření s překvapením.
Těšíme se na vás a zodpovíme všechny vaše dotazy.

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne na sekretariátu
základní školy 11. 5. 2017.

Dětské dopravní hřiště opět
otevírá brány veřejnosti
V neděli 2. dubna 2017 proběhne na dětském dopravním
hřišti na ulici Orebitská v Ostravě-Přívoze první akce pro veřejnost spojená s tvůrčími dílničkami pro malé i velké cyklisty.
V časech (10:00-13:00 a 14:00-16:30) si
tak děti pod vedením zkušených dopravních referentů a preventistů z řad Městské policie Ostrava mohou vyzkoušet nejen jízdu zručnosti, ale
budou mít i možnost ověřit si svou znalost dopravních značek
a předpisů ve formě kvízů a soutěží. V připravené tvůrčí dílničce si pak dle vlastních možností a dovedností děti zhotoví výrobek s dopravní tematikou.
Vybavení dětského dopravního hřiště je určeno dětem od tří
do patnácti let. Děti, jež zatím nedosáhly věku šesti let, si však
s sebou musí přivést doprovod – osobu starší osmnácti let, která
bude dohlížet na bezpečnost doprovázeného cyklisty. Návštěvníkům, kteří nemají vlastní kolo či koloběžku, zdarma dopravní
prostředek zapůjčíme a to včetně bezpečnostní přilby.
Akce pro veřejnost budou na dětském dopravním hřišti pokračovat i v dalších měsících. Bližší informace naleznete na
webových stránkách městské policie Ostrava v sekci „Plánované akce“. Na dětské dopravní hřiště jsou zváni všichni příznivci cyklistiky i úplní nováčci v tomto sportovním odvětví, kteří se
chtějí v bezpečí dopravního hřiště naučit správné jízdě.
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Senior linka slaví sedm let
Tento projekt, spočívá v instalaci nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob.
První instalace byly provedeny 08. února
2010. Také 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. V současné době je tak k dispozici celkem 312
zařízení, která jsou instalována v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky (věk, zdravotní či tělesná indispozice,
osamělost).
Od zahájení projektu byla tlačítka Se-

nior 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 šes-

ti případech bylo potřeba přivolat Policii ČR z důvodu pohybu podezřelé osoby.
Pokud si v současné době některý z občanů přeje nainstalovat Senior linku,
měl by se obrátit na sociální odbor místně příslušného úřadu. Odtud se žádost
dostane k městské policii a v nejbližším
možném termínu je realizována. Žádosti přijímáme i přímo na městské policii,
kdy je senior následně kontaktován prostřednictvím strážníků okrskářů. S ohledem na velký zájem nejsme schopni nové
žadatele uspokojit ihned. Čekací doby se
pohybují v řádech měsíců. Podrobnější podmínky k získání Senior linky jsou
uvedeny na stránkách Městské policie
Ostrava.
Michal Maršo

SOKOL INFORMUJE
Tradiční Vánoční turnaj ve stolním
tenise se uskutečnil v sokolovně 26. prosince a zúčastnilo se ho 30 hráčů. Soutěžilo se v kategoriích ženy, muži a žáci.
Pravidelné sportovní aktivity v sokolovně pokračovaly v lednu i v únoru, přestože
se konaly plesy nebo divadelní představení, která začala premiérou 14. ledna 2017.

Divadelní sezóna
v plném proudu
První Jarkovská divadelní společnost
v rámci T. J. Sokol Proskovice vstoupila do své čtrnácté sezóny. Lednová premiéra hry podle námětu W. Shakespeara
„Zkrocení ženy“ měla velký a vřelý úspěch
a stejně úspěšné byly i další lednové re-

prízy. Diváci přicházeli v hojném počtu
a odcházeli evidentně spokojeni, což se
projevilo i mnoha příznivými odezvami.
Vzhledem k tomu, že náklady na zkoušení
letos nebyly nijak vysoké, a že jsme ušet-

řili z pochopitelných důvodů i za autorský
honorář pro pana Shakespeara, to vypadá, že T. J. Sokol má letos šanci vydělat
na divadle určité peníze navíc. Ty se velmi sejdou, protože v sokolovně bylo třeba
vyměnit kotel, budou se měnit okna a to
všechno si vynucuje další opravy a investice. Všem divákům, kteří přišli na představení a takto navíc i pomohli finančně
dobré věci, velmi srdečně děkujeme.
Po únorové pauze dané plesovou sezónou se začne v sokolovně znovu zkoušet
a připravovat další představení. Ti, kdo
nestihli přijít v lednu, budou mít určitě šanci vidět „Zkrocení ženy“ v přímém
přenosu a to v pátek 31. 3. a v sobotu 1. 4.
Čas bude ještě upřesněn na plakátech
a na webových stránkách, ale nejpravděpodobněji to bude v 19.00.
Po sobotním představení bude navíc přichystána v prostorách sokolovny
i volná zábava s velmi netradiční hudební produkcí.
Kromě uvedených termínů bude možné vidět naši
hru i v rámci divadelního
festivalu „Ostravské Buchary“ v kulturním domě
v Ostravě-Michálkovicích
– a to v sobotu 25. 3. 2017
v 18.30. Dále zvažujeme
i jiné termíny a také jarní
zájezdní vystoupení na hradě „Červená
Řečice“, kam jsme pozváni, ale termín dosud stanoven nebyl. Tyto i další informace se budou dále zpřesňovat na webu T.
J. Sokol Proskovice a na webu www.1JDS.

cz. Už nyní jsou tam navíc k nahlédnutí i fotografie z lednových představení,
rozhovory s herci a další zajímavosti. Na
webu 1JDS lze navíc už nyní rezervovat
místa pro nejbližší dvě představení.
Karel Franczyk

Kulhavá kobyla

Letošní sokolský ples jsme uspořádali ve stylu country. Sokolovna se proměnila ve Falcon City a přivítala vymydlené
kovboje se svými squaw, kteří na příjemnou hudbu kapely Kulhavá kobyla tančili nejen tradiční tance a klasické country
sestavy, ale vytvářeli i odvážné originální
taneční kreace ve stylu Buffalo Billa nebo
Calamity Jane. Vrcholem večera bylo samozřejmě vystoupení taneční skupiny
Bratři a sestry. Vysokou návštěvnost zaznamenal Trigger Whisky Saloon, i když
někteří dávali spíš přednost Saloonu McGoulash nebo Kolaloka. Téměř všichni
hosté si pořídili foto na pravém sokolském
mustangovi. Na vše pak dohlížela krásná
šerifka, takže Smrdutý Kojot ani Prašivý
Skunk neměli šanci se ani připlížit.
Děkujeme všem, kteří pomohli s orga-
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nizací nebo přispěli sponzorsky. Fotky
si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
webových stránkách www.sokol-proskovice.cz.
Už nyní chystáme ples na příští rok a těšíme se na vaši účast.
Hana Matoušková

Uplynulo 155 let
od založení Sokola
„Ve zdravém těle zdravý duch“
Sokol letos (16. února) oslavil 155 let
od svého založení. K tomuto výročí vznikl
krátký spot o jeho historii, který najdete
na youtube nebo na stránkách České obce
sokolské www.sokol.eu.
Není bez zajímavosti, že se
Sokol těší značné
oblibě i v USA,
kde vznikl o tři
roky později než
u nás a roli Sokola chválil také
prezident J. F.
Kennedy.
V roce 2018 se
uskuteční XVI.
Všesokolský slet
a již nyní se začínají nacvičovat hromadné skladby. Pracovní předvedení skladeb můžete shlédnout na internetu. Mně se například líbí
skladba starších žáků s názvem „Cirkus“
nebo skladba pro dorostenky a ženy „Siluety“. Všechny odkazy najdete na našich webových stránkách www.sokol-proskovice.cz. I naše ženy začínají již nyní
v březnu s nácvikem na skladbu „Ženobraní“ v počtu šestnácti a budou nás na
sletu také reprezentovat.
Jitka Švihelová

Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky
Již od podzimu roku 2016 probíhá v sokolovně v Proskovicích cvičení pro děti ve
věku od 3 do 6 let. Děti chodí do sokolovny z mateřské školy pěšky. Pro rozběhání a malé rozcvičce cvičí s míči, švihadly

nebo kruhy, překonávají překážky na opičí dráze, válejí sudy, lezou po žebřinách,
cvičí na kruzích a na laně, skáčou ze stupínku, učí se kotouly, stojky a další pohybové dovednosti. Na závěr každé cvičební
lekce si nalepí do sešitku samolepku.
Nejdůležitější však je jejich radost z pohybu.
Pokud máte zájem, můžete přihlásit své
děti nebo vnuky i v průběhu roku. Zastavte se přímo na cvičení v sokolovně ve středu mezi 15:30 – 16:30 anebo napište na
sokolproskovice@gmail.com. Více informací o cvičení najdete také na webových
stránkách www.sokol-proskovice.cz.
Jitka Švihelová

Informace o akcích
T. J. Sokol v Proskovicích
rozesíláme e-mailem
Pokud nám zašlete na sokolproskovice@gmail.com kontakt na sebe, zařadíme
vás do naší databáze přátel sokola a budete pravidelně informováni o všech akcích,
které pořádáme.

Pozvánka na cyklistickou
štafetu
Na konec května plánujeme významnou akci pro cyklisty, která se váže k historii naší obce.
Dne 24. 9. 1942 byli pro přípravu vele-

zrady se svými spolupracovníky v Berlíně
popraveni Sokolové a proskovičtí občané
František Koutný a Jaroslav Matěj. Oba se
od roku 1939 zapojili do činnosti ilegální
odbojové organizace Obrana národa, jež
byla úzce propojena s Československou
obcí sokolskou. Koutný byl železniční
úředník a švagr proskovického učitele Matěje. Byli pověřeni zavedením štafetového
spojení se zemským velitelstvím Obrany
národa. To mělo být zajištěno pomocí skupin automobilů a cyklistů z Moravské Ostravy přes Místek, Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm do Rožnova
pod Radhoštěm. Odtud dále přes Valašské
Meziříčí a Hranice na Moravě.
Na historické výročí jejich úmrtí nás
upozornil bratr Karel Sýkora a navrhl uspořádat vzpomínkovou akci: Podle
vzoru popravených Sokolů připravujeme na sobotu 27. 5. 2017 celodenní cyklistickou výpravu. Trasa povede z Proskovic do Rožnova pod Radhoštěm. Zdatní
cyklisté pojedou na kole už z Proskovic,
ostatní by první část cesty mohli absolvovat cyklobusem, který se snažíme zajistit.
Oba týmy se sejdou v Rožnově. Pokud se
chcete naší “cyklistické štafety” zúčastnit,
napište na sokolproskovice@gmail.com
nebo se přihlaste u členů výboru, nejlépe
do 24. 3. 2017. Podrobné informace dostanete později.
Hana Matoušková

Věnujete nám?
Kromě jiných změn plánujeme v sokolovně výměnu zařízení malé denní místnosti. Pokud má někdo z vás doma nepotřebnou lednici, mikrovlnnou troubu,
kuchyňský sporák, nebo třeba i celou kuchyňskou linku v dobrém stavu, a rád by ji
věnoval, nabídněte ji do sokolovny.
Děkujeme.
Hana Matoušková
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Jaro přichází…
Ráno bývá dříve světlo, občas lze zaslechnout ptačí zpěv
a sluníčko už začíná pomaličku hřát - neklamné znamení
toho, že nás brzy opustí zima
a vládu převezme jaro.
Obec Proskovice je zasazena
do velmi pěkné krajiny, krajiny Poodří, která nás svými půvaby těší celý rok. Jarní příroda určitě stojí za zhlédnutí,
taková příjemná procházka je
pro to jako stvořená. A co se
vlastně teď na jaře v přírodě
děje?
Na okraji lesa a na loukách
můžeme zahlédnout první posly jara z květinové říše - sněženky, bledule, petrklíče, sasanky a ti pozorní dokonce
i devětsily. Stromům se nalévají pupeny, tráva se začíná
zelenat, obilí na polích pomalu
raší. Z toho má radost především lesní zvěř. Srnky i zajíci si
na čerstvé zeleni rádi pochutnají. Je to vítaná změna oproti stravě, kterou měli k dispozici v zimě. Tu z části tvořilo
také krmivo myslivci doplňované do krmelců, které členové mysliveckého spolku, nyní
asanují, tedy čistí. Dále provádějí potřebné opravy krmných
zařízení tak, aby byly připraveny na další sezónu.

Myslivci také stejně jako
každé jaro, provádějí sčítání zvěře, tu zde zastupuje především srnčí, zajíci a bažanti.
Mezi zajímavé „obyvatele“ patří bobři, ti se na Odře i Ondřejnici vyskytují již několik let
a jsou státem chráněni. Navracejí se také stěhovaví ptáci,
kteří zde hnízdí v letních měsících. Každý z nás si jistě vybaví ten koncert, který je na jaře
již od brzkého rána slyšet v podání sýkorek, kosů, skřivanů
a dalších umělců z ptačí říše.
Proskovické okolí je součástí honitby, kterou má v nájmu
Myslivecký spolek Odra – Stará Ves nad Ondřejnicí. Několik členů tohoto spolku působí
právě na úseku okolo Proskovic. U rybníčku za obcí má

sdružení chatu - „bůdu“ jak jí
říkají. Spolek Odra se spolupodílel například na organizaci a realizaci slavnostního svěcení svatého Huberta v lese
mezi Proskovicemi a Starou
Vsí nad Ondřejnicí. Přátelské
posezení na závěr akce se pak
konalo právě na jejich bůdě.
Letos je spolek Odra spolupořadatelem výstavy trofejí
za okresní myslivecký spolek
Ostrava v krásném prostředí

zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jarem končí a zároveň pak také začíná „myslivecký rok“. Období od března do
začátku června je časem, kdy
se příroda probouzí a rozkvétá, aby mohla v létě zrát a na
podzim plodit. Je to čas nových začátků a radosti.
Příroda nás svou krásou zve
na návštěvu, když do ní zavítáme, měli bychom míti na paměti, že doma tam jsou často
i chráněné rostliny a živočichové a tomu bychom své počínání měli přizpůsobit.
K. E. Richter

Na závěr se můžeme začíst do kouzelných veršů Františka
Halase, díky kterým jaro v naší fantazii rozkvete hned…

František Halas:
Co všechno musí udělat jaro (ze sbírky Dětem)
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.

Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.

Nachystat noty ptáčkům,
obléci naho stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.

Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.

Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.

Výstava trofejí za Okresní myslivecký spolek Ostrava
a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Myslivost očima dětí
na zámku Stará Ves nad Ondřejnicí
19. 5. pátek

Stará Ves nad Ondřejnicí

9.00 - 18.00

výstava trofejí

19. 5. pátek

Stará Ves nad Ondřejnicí

16.00

vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

20. 5. sobota

Stará Ves nad Ondřejnicí

9.00 - 18.00

výstava trofejí

21. 5. neděle

Stará Ves nad Ondřejnicí

9.00 - 12.00

výstava trofejí
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Proskovické katastry - pokračování
Lánské rejstříky z roku 1676 s konečnou platností stanovují nová daňová zatížení všech usedlých včetně naturálních
dávek a robotních povinností. Stará privilegia přestávají platit. V tomto čase zároveň zaniklo zákupní fojtství v Proskovicích. Zatím se mi nepodařilo zjistit, zda se
jednalo o odúmrť (majitel neměl potomků) a majetek přešel na pána, nebo zde
byly jiné okolnosti. Je skutečností, že od
vzniku vsi až do třicetileté války zde bylo
svobodné fojtství v držení rodu Pruskovských. K fojtství patřil dvůr v centru obce
a vodní mlýn s hospodářským zázemím
(někdy uváděno jako dvůr) ležící na jihozápadním okraji obce. Fojt vlastnil nejlepší lány polí a luk. Jednalo se přibližně o jednu třetinu všech rolí (orné půdy)
a více než polovinu všech luk (dále se hospodářsky využívaly i periodické rybníky).
Z fojtství je utvořen panský dvůr s šafářem. Je tedy zřejmé, že na jeho obhospodařování nutno razantně zvýšit robotní povinnosti. Pro 17 usedlých se to stává
nesnesitelné a podávají stížnost k manskému soudu. K prošetření celé situace
byla vyslána komise, ale výsledky nepřinesly žádné změny. Dnes víme, že obdobná situace byla na více místech v zemi jak
v Čechách (povstání chodů), tak na Moravě. Na vedlejším hukvaldském panství
došlo k povstání více než třiceti obcí. Povstalci se soustředili v Kopřivnici a jen
díky zásahu krajského hejtmana bylo zabráněno krveprolití. Časem zřejmě počet
obyvatel roste, neboť se zvyšuje potřeba
dovozu vína z jižní Moravy a solí z Osvětimi. Dosud tuto dopravu zajišťovali největší sedláci ze Staré Vsi. Menší sedláci se
této povinnosti brání a jsou za to trestání. Dochází k celkovému utužení nevolnictví. Bezvýchodnou situací mnozí řeší
útěkem (pravděpodobně do sousedního Slezska). Jednalo se jak o jednotlivce,

tak i celé rodiny. V gruntovní knize můžeme číst záznamy o novém obsazení opuštěné usedlosti, nebo v případě jednotlivce
o povinnosti současného majitele uhradit
vrchnosti jeho podíl (za rodinného příslušníka, nebo dědice). Někdy se stávalo,
že poustky zůstaly vrchnosti. Od počátku
18. století bylo zřejmé, že stávající lano-

vé rejstříky již neodpovídají skutečnosti
a daňovou soustavu je nutno aktualizovat.
Tato aktualizace pod názvem „Rektifikační akta“ (RA) obsáhla všechny dosavadní šetření. Obsahují přiznání a seznamy
poddaných s udáním polí (pomístní názvy). Dále zde byla uvedena jména majitelů usedlostí a chalup v r. 1676 (LR)

Jako sedláci jsou zde uvedeni:
v LR 1676

v RA 1749

Jakub Matěj
Jan Havránek
Martin Palička
Georg Ivan
Jura Lička
Jan Valenta
Martin Tichopad
Jura Valenta
Vaclav Jařabač

Václav Matěj
Mika Sykora
Jan Palička
Jura Závodný
Tomas Lička
Josef Novak
Martin Holain
Jura Matěj
Jan Kořínek

Zahradníci a chalupníci:
Mathias Palička
Jakub Rozehnal
Michal Palička
Macek Pruskovsky
Ondra Pospěch
Jan Matěj
Ondra Matěj
Hans Tichopad

Tomas Lednicky
Pavel Borovec
Matěj Adam
Vaclav Zeman
Tomas Lička
Mika Adamek
Mika Adam
Jura Palička

Držiteli chalup postavených po r. 1676 byli v r. 1749
tito chalupníci:
Ondra Adamek, Vaclav Klečka, Josef Matěj, Jan Adam, Matěj Závodny, Karel Olejčík,
Vaclav Tichopad, Jan Slatinsky, Jan Ivan, Vaclav Dluhy, Jan Vidlička, Peter Marek,
vdova Ivanova, Vaclav Balcar, Jan Adamek, Jura Lička, Pavel Lička a Pavel Tichopad.
Celkem měla v r. 1749 obec 35 poddanských usedlostí a chalup.
Pokračování příště…
Jiří Lyčka, kronikář
Excerpované materiály: Lánské rejstříky, Rektiﬁkační akta – MZA Brno
Gruntovní knihy – ZA Opava
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Hasičské okénko
Vážení čtenáři,
zima je skoro za námi, tak si pojďme
společně připomenout, co se událo v našem sboru.
V měsíci lednu se konala každoroční výroční valná hromada našeho sboru,
za účasti našich členů, spřátelených sborů a také zástupců našeho okrsku. Na této
schůzi jsme shrnuli rok loňský, který můžeme říct, že byl velmi úspěšný, naplánovali rok letošní a schválili nástup nových členů do našeho výboru, a to Petra
Ječmena jako zástupce naší sportovní základny a Honzu Tichého jako preventistu.
Jako hlavní úkol jsme si zadali práci s dětmi a mládeží a také postupně zdokonalovat a rozšiřovat osazení a vědomosti naší
výjezdové jednotky.
Dále, v lednu proběhla premiéra a první
repríza našeho divadelního souboru Proskovické divadlo Nad Struhou a hry Nerušit prosím!, premiéra se vydařila nad
očekávání a první reprízu jsme oslavili přátelským posezením po představení.

Další čtyři reprízy pak proběhly v měsíci
únoru a další tři reprízy plánujeme v měsíci březnu, kdy také proběhne derniéra. Jsme moc rádi, že se představení líbí,
skoro všechna byla vyprodána a březnová
představení jsou již z větší části také zaplněna. Dále se chceme zúčastnit přehlídky amatérských divadel Ostravské Buchary, kdy naše představení je naplánováno
na neděli, 25. 3. v 11 hodin, v kulturním
domě v Michálkovicích. Také bychom
rádi uspořádali charitativní představení
pro hospic nebo domov důchodců. Všechny novinky a informace o představeních
můžete sledovat na našich webových
stránkách www.proskovickedivadlo.cz.
Na začátku měsíce února se uskutečnil
náš tradiční Hasičský ples, v místní sokolovně, který se těšil hojné účasti a díky
hudebnímu doprovodu skupiny Sága,
jsme se bavili do brzkých ranních hodin.
Dovolte nám Vás také seznámit s děním

Hlídka v pekle
v naší výjezdové jednotce, která se pod
novým vedením Martina Sysla rozrůstá
a rozvíjí tím správným směrem.
Rok 2017 jsme zahájili ve stejném duchu, jako jsme zakončili rok 2016. V měsíci
lednu jsme zpracovali
plán odborné přípravy,
podle kterého se bude
řídit naše celoroční příprava na možný zásah.
10. 1. 2017 jsme měli
letošní první schůzku k odborné přípravě s pravidelnou kontrolou funkčnosti naší
techniky. Byli jsme požádání zástupci naší obce, abychom odstranili suché a nebezpečné stromy podél

cyklostezky od kravína směrem ke Staré Bělé. Tato akce se uskutečnila 28. 1.
2017 a během ní si naší členové prodloužili platnost osvědčení na obsluhu motorových pil. To vše pod vedením instruktora z HZS MSK. V měsíci únoru proběhla
opět schůzka k pravidelné odborné přípravě se zaměřením na kontrolu funkčností techniky.
Bohužel jsme dále měli letošní první ostrý zásah. A to dne 10. 2. ve 23:45,
kdy nám byl vyhlášen poplach z důvodu
požáru nízké budovy v Proskovicích poblíž proskovického mlýna. Jednotka se
sešla, ve velmi krátkém čase a deset minut po vyhlášení poplachu jsme vyráželi
na místo požáru. Na místě jsme byli v pořadí jako druhá jednotka za profesionály
z HZS MSK. U zásahu jsme splnili všechny úkoly, které nám byly dány. Po skončení zásahu jsme se v brzkých ranních
hodinách vrátili na základnu. V měsíci
březnu máme v plánu pokračovat v pravidelné odborné přípravě a v kácení stromů na žádost obce, a to 24. 3. 2017, kdy
bude odstaven elektrický proud na ulici
Na Pastvinách, a my budeme moci za pomoci automobilové plošiny pokácet stromy u vjezdu do areálu kravína, které zasahují do drátu elektrického vedení.
A i nadále hledáme nové členy do JSDH
Proskovice a taky nové členy všech věkových kategorií do naší sportovní základny. V případě zájmu se bližší informace
dozvíte na webových stránkách našeho
spolku www.sdhproskovice.cz
Za SDH Proskovice
Zdeňka Sojková a Martin Syslo

13

CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Lidem v nouzi pomůže Tříkrálová sbírka díky štědrým dárcům a dobrovolníkům
I letos pomůže Tříkrálová sbírka lidem v nouzi. Štědrost Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, zaměstnanců některých organizací a zapojení asi čtrnácti set dobrovolných koledníků umožnilo shromáždit částku 1 712 974 Kč.
Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, seniory, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2017, děkujeme!

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: Ing. Jaroslav Doležel, vedoucí hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.ostrava@charita.cz; nebo webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
http://ostrava.caritas.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-hospic-sv-lukase-2-2017/

Charita Ostrava hledá sociálního pracovníka
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro sociálního pracovníka/ci v Charitním středisku sv. Lucie – sociální rehabilitace. Předpokládaný termín nástupu: od 6/2017.
Podrobnější informace: Bc. Eliška Horňáková, vedoucí Charitního střediska sv. Lucie, mobil: 731 534 061, cho.lucie@charita.cz
nebo na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
http://ostrava.caritas.cz/volna-mista/socialni-pracovnik-ce-charitni-stredisko-sv-lucie-2-2017/

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na
semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence
vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 16. 3. a 13. 4. 2017 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Paměť Ostravy
Milí Ostravané,
někteří z vás se zapojili do projektu Paměť Ostravy a díky těmto příspěvkům jsme mohli vydat knihu Paměť Ostravy 2014-2016. Naše knihovna ji
nabízí ve všech pobočkách a pracovištích, můžete se vrátit zpět v čase a také
se inspirovat. Některé články a fotografie jsou rovněž umístěny na webu statutárního města Ostravy http://ostrava750.cz/. Máte chuť vzpomínat? Náš
projekt stále pokračuje a vy se můžete kdykoli připojit s jakýmkoli tématem.
V roce 2017 se chceme navíc podělit o zážitky ze školních lavic, byly-li ostravské – vzpomínky na školu a paní učitelku patří k těm nejsilnějším a provázejí nás celým životem. Samozřejmě rádi přivítáme vyprávění pedagožek
a pedagogů.
Přijďte, informujte se, vyslechneme vás, neboť na vaši paměť se těší všechna pracoviště Knihovny města Ostravy.

Jarmila Burešová
buresova@kmo.cz
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Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět
podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající
se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva,
apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně
zvážili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce
roku 2016 takzvanou revizi
(kontrolu technického stavu a provozu).
Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku může vyžádat úřad vaší obce
s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento
provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující

oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství
a používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným
příslušným kontrolním orgánem. V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu
můžete snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke
kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky,
kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.

Pro případ neočekávané
návštěvy je dobré:
- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo
je za dveřmi
- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz,
kterými se kontroloři prokazují
- V případě podezření ihned volat
linku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se
nestali obětí trestného činu, vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského
kraje s názvem „Černá kronika aneb ze
soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů,
osvětluje zásady bezpečného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař

V sobotu 22. dubna 2017 zveme všechny příznivce jarních procházek na Pochod krajem Jistebnických
zpěváčků. Trasu zvolíme z Proskovic – od mlýna, přes Košatku do Jistebníka ke škole.

Zahájení 14. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska proběhne

v pátek 28. dubna 2017 před školou v 9:30 hodin,
kde přivítáme hosty koncertem dechové hudby a dětským zpěvem.
Festivalový koncert uvede v 10:00 hodin Proskovjáček – pěvecký sbor naší základní školy pod vedením
Zdeňky Langové.
Pak přivítáme hosty – dětský pěvecký sbor Mrňousci a Ko-Ko z Ostravy-Zábřehu se sbormistryní
Lenkou Velikovskou.
Na závěr koncertu se nám představí dětský
folklorní soubor Malý Sedmikvítek z Frenštátu
pod Radhoštěm vedený Janou Šamánkovou.
V sobotu 29. dubna 2017 budeme pokračovat v Restauraci U Psoty koncertem pro jubilanty, v němž se
představí pohybově dramatický kroužek Klineček
ZŠ Proskovice pod vedením Kateřiny Holaňové
a Gabriely Makarové a ženský pěvecký sbor Ostravská klika, který řídí Zuzana Kramarenková.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na obou koncertech.
Marie Matějová, předsedkyně FPFL z.s.

Proskovický
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VÝKLOPNÁ, DVOUK\ÍDLÁ, SEKNÍ
VēetnĢ montáže

napájeēky, krmítka, líhnĢ pro drƽbež, vyhƎívání
klece pro kƎepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce

Děkujeme ženám
- sokolkám za vystoupení
na plese pod vedením
Blanky Hankeové.

www.kominictviostrava.cz KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

Fotograﬁe z letošního sokolského
plesu ve stylu country

Ostrava – Nová BĢlá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá 8-15 hod

x
x

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

POT\EBY PRO CHOVATELE

------------------------------------------------------------------------

x www.VRATA-OSTRAVA.cz

x
x

GARÁŽOVÁ VRATA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL: 722 550 000

MONTÁŽE:
o Ploty pletivové, svaƎované panely, betonové, s plotovkami.
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu.
PRODEJ:
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - najdete na www.THUJA.cz

VÝROBA:
o zábradlí na schody, balkony
o brány, branky na pƎání, doplŸky

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

x

x

x

KOVOVÝROBA, ZÁMENICTVÍ
PLOTY NA KLÍ
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