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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v letošním roce nás čeká realizace projektu Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul.
Frankova – 1. část, která řeší kanalizaci v ul. Na Smyčce – od konečné zastávky
k domu s malometrážními byty a vodovodu z ul. Na Smyčce směrem na Sídlištní ul.
Investorem stavby je Magistrát města Ostravy, zastoupený Ing. Pavlem Hojgrem.
Realizaci provede firma Hydrospor, spol.
s r.o., zastoupena Ing. Ladislavem Horákem. Technický dozor bude provádět Ing.
Kristýna Nečasová, OVaK a.s.
Během výstavby bude v ulici Na Smyčce stanoven režim dopravy dopravními
značkami, informace o změnách Vám budou včas předány.

Letní vydání 2017
Staveniště bylo předáno zhotoviteli
15. 5. 2017, který ihned zahájil přípravné
práce.

13 500 000,- Kč. Pokud bychom dotaci získali, MOb Proskovice by se podílel
částkou 1 350 000,- Kč.

Další významnou stavební akcí bude
Odvodnění cvičné louky pro hasiče, na které už dlouho čekáme, abychom
mohli pokračovat s další výstavbou ve volnočasovém areálu - hasičská zbrojnice, lanové centrum, kopec na sáňkování atd. Ve
výběrovém řízení uspěla firma K2 stavební Moravia s.r.o.

Pro zpracování projektové dokumentace Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH
Proskovice byla vybrána ze čtyř nabídek
na základě veřejné zakázky firma BKB
Metal, a.s.

Stavba bude provedena ve druhé polovině roku 2017. Investorem je opět Magistrát města Ostravy, zastoupený Ing.
Pavlem Hojgrem.
Se souhlasem Rady města požádal MOb
Proskovice Ministerstvo vnitra České republiky o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice. Odborný odhad nákladů stavebních prací je stanoven na

V sobotu 24. června proběhnou tradičně Svatojánské slavnosti ve volnočasovém areálu. Jsme rádi, že společná akce všech obecních spolků nebude
narušena odvodňováním prostoru, že se
časově s projektem mineme. Věřím, že
i letos si najdete chvilku na společné setkání v oblíbené části pastvin, vyslechnete a zhlédnete pečlivě připravený program
a potěšíte se hudbou různých žánrů.
Marie Matějová,
starostka

Připravované stavební akce MOb Proskovice,
které budou realizovány v letošním roce
•

Instalace vzduchotechniky
v kuchyni v MŠ
Realizace akce proběhne v měsících
7 - 8/2017, bude ji realizovat firma
COND Klima, s.r.o. Z tohoto důvodu
bude mateřská škola v letních měsících uzavřena.

•

Výměna oken v nájemních
bytech v domě
s malometrážními byty

Realizace akce proběhne v měsících
7 - 9/2017 a zhotovitelem bude firma
THERM spol. s r.o. Všichni nájemníci domu s malometrážními byty budou včas informováni o zahájení výměny oken v jejich bytech.
•

Výměna výtahu v domě
s malometrážními byty
Realizace akce proběhne na podzim
letošního roku, až po vyhlášení veřej-

né zakázky a výběru nejvýhodnějšího
uchazeče. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro
stavební povolení a poté se bude vyřizovat samotné stavební povolení.
Po vydání povolení, bude vyhlášená veřejná zakázka na tuto stavební
akci.

Jitka Hyklová
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Z usnesení Zastupitelstva
a Rady městského obvodu Proskovice
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci výměna výtahu v domě s malometrážními byty“

Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
•

rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměrům prodeje:
- pozemek par. č. 599/3 zahrada o výměře 57 m2,
- pozemek par. č. 613/3 zahrada o výměře 64 m2,
- pozemek par. č. 614/3 zahrada o výměře 63 m2,
- pozemek par. č. 616/3 zahrada o výměře 83 m2 a par. č.
601/2 zastavěná plocha o výměře 2 m2,
- pozemek par. č. 600/3 zahrada o výměře 65 m2

•

rozhodlo o podání žádosti o dotaci pro projekt „Výstavba
hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice“

•

rozhodlo, po vydání předchozího souhlasu rady města,
o podání žádosti o dotaci pro projekt vzdělávání ve veřejné
správě – společně s městským obvodem Hrabová, Krásné
Pole a obec Velká Polom

•

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
134 tis. Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol
na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnou oken
v místní sokolovně

•

schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za
rok 2016 a účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016

•

vydalo souhlas se svěřením realizované stavby „Propojení
cyklostezky Na Lukách, Staroveská“ a pozemků dotčených
stavbou

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

•

firmě COND CLIMA s.r.o. – na zakázku „Vzduchotechnika
v MŠ Proskovice“

•

firmě CENOK – výtahy s.r.o. – na zakázku „Zpracování

Očkování psů
proti vzteklině

6. září 2017
(středa)
14:30 – 17:00
u budovy úřadu
Nezapomeňte očkovací průkaz
psa. Cena očkovací vakcíny
je 170,- Kč.
Věra Adámková

•

LASON CZ s.r.o. – na akci „Ošetření a nátěr zábradlí
u chodníku na ulici Světlovské“

•

firmě Vít Havránek – na tyto služby „Údržba veřejné zeleně“, „Údržba obecních pastvin a zeleně podél cyklostezky“

•

firmě BKB Metal s.r.o. – na zpracování projektové dokumentace pro akci „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH
Proskovice“

•

firmě THERM s.r.o. – na zakázku „Výměna části oken
v nájemních bytech v domě s malometrážními byty“

Rada dále:
• rozhodla o podání žádosti o poskytnutí transferu na realizaci projektu „Podpora provozu hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“,

•

schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ostrava-Proskovice za rok 2016 a účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a rozhodla o přídělech do rezervního fondu a fondu odměn,

•

vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k datu 31. 3. 2017,

•

projednala průběh a výsledek zápisu ro 1. ročníku pro školní rok 2017/2018,

•

rozhodla o spolufinancování 16. ročníku fotbalového turnaje O pohár Pepy Pazderny – pořízení odměn pro výherce
a pořízení nové sady fotbalových dresů pro družstvo Proskovice.
Miloslava Vidličková

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Blíží se termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu.
V úterý 30. června vyprší doba
jeho splatnosti. Výše poplatku zůstává stejná od roku 2005, jedná se o částku 498 Kč na osobu a kalendářní
rok.

v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Ostravy. Rozesílání složenek do domácností s vyznačenou platbou bylo před 2 roky
zrušeno. Novou možností úhrady poplatku za komunální odpad je online
platba přes platební bránu.

Každý, kdo má trvalý pobyt na území
města Ostravy (byť tady třeba fakticky
nebydlí), má povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad. Žádná výzva
k zaplacení ani platební výměr už Ostravanům doručeny nebudou.

Obyvatelé města, kteří budou potřebovat informace k platbě poplatku za komunální odpad, si o ně mohou
požádat písemně, telefonicky anebo
prostřednictvím webu www.ostrava.cz,
kde v sekci „potřebuji si vyřídit“ – „poplatek za komunální odpad“ naleznou
všechny informace i potřebné tiskopisy.

Stále více lidí upřednostňuje efektivnější způsoby bezhotovostního placení poplatku za odpad, např. formou
služby SIPO (polovina všech plateb),
bankovním převodem z účtu nebo složenkou typu A. Platbu lze provést také

Rovněž je vám k dispozici služba call
centra na čísle 844 121 314 a e-mail komunálniodpad@ostrava.cz
zdroj: www.ostrava.cz

3

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2016
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 17. zasedání dne 7. 6. 2017 schválilo Závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad.
Předkládáme našim občanům stručný přehled hospodaření našeho obvodu. Podrobnou zprávu můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách městského obvodu: www.ostrava-proskovice.cz

Název
Daňové příjmy

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

Skutečnost ﬁnančních
prostředků v Kč

687

703

773 093

1 522

1 605

1 564 541

506

596

595 449

6 278

6 709

6 372 058

0

23

22 925

Financování

738

1 562

0

Konsolidace

-95

-95

-119 889

9 636

11 103

9 208 177

8 731

9 945

7 588 998

1 000

2 253

1 125 462

-95

-95

-98 978

9 636

11 103

8 615 482

0

0

592 695

Nedaňové příjmy
Přijaté neinvestiční dotace
Převody rozpočtových účtů
Kapitálové příjmy

PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace
VÝDAJE CELKEM
SALDO
Výsledek rozpočtového hospodaření

Zůstatek rozpočtovaných a nečerpaných prostředků byl po
schválení zastupitelstvem městského obvodu zapojen do upraveného rozpočtu pro rok 2017. Zůstatek bytového hospodářství
z let 2007-2016 byl částečně zapojen do upraveného rozpočtu
v roce 2017 a částečně ponechán na běžném účtu městského
obvodu.
Do daňových příjmů patří např. správní poplatky, poplatky ze
psů a daň z nemovitostí, která tvoří 91% daňových příjmů.
Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmů bytů a nebytových prostor, nájmů pozemků aj. Objem nedaňových příjmů
je ve stejné výši jako v loňském roce.
Přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu by využity
na volby do zastupitelstev krajů, na výkon státní správy
a prostřednictvím Úřadu práce byly použity na pracovníka
vykonávajícího veřejně prospěšné práce. Dotace jsou evidovány
jako účelové a každoročně jsou vypořádávány.
Na převody rozpočtových účtů zařazují městské obvody
a městské části statutárních měst peněžní prostředky převedené
na bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých
jsou součástí, jakožto dotace na jejich činnost. Evidují tedy
prostředky poskytnuté z rozpočtu města:
- na provoz, údržbu městského obvodu a příspěvku na provoz
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
5 105 tis. Kč,
- na plavecký výcvik žáků 78 tis. Kč
- z rozdělení výnosů z hracích přístrojů 32 tis. Kč
- jako investiční neúčelovou dotaci, která byla čerpána ve výši
988 tis. Kč. Část nečerpané dotace bude využita v roce 2017.
- účelovou dotaci na zpracování projektové dokumentace pro akci „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ul.

Staroveská“ a na výkupy pozemků pod místními komunikacemi. K čerpání prostředků došlo až v roce 2017.
- neinvestiční účelovou dotaci na prevenci kriminality 50 tis. Kč
V kapitálových příjmech evidujeme příjem z prodeje pozemku.
Financování představuje zapojení nevyčerpaného zůstatku
z roku 2015 do rozpočtu roku 2016.
Konsolidace v příjmech eviduje převody z účtu sociálního fondu na běžný účet městského obvodu a je v souladu s konsolidací
ve výdajích.
Čerpání běžných výdajů představuje běžný provoz městského
obvodu.
Kapitálové výdaje byly čerpány na:
- zhotovení povrchu místní komunikace Nad Hůrkami
- zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Estetizace ul. Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího
stanoviště a zastávky autobusů“
- projektovou dokumentaci „Stavební úpravy MŠ Proskovicepřístavba a změna v užívání 1. podzemního podlaží“
- projektovou dokumentaci „Vzduchotechnika kuchyně v MŠ“
- modernizaci výdejen jídel v budově MŠ
- projektovou dokumentaci „Odvodnění pozemku cvičné louky
pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě-Proskovicích“
- oplocení dětské hřiště
- pořízení nemovitosti par. č. 457
- pořízení strategického plánu obce
- pořízení klimatizační jednotky
Táňa Paličková
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ
VIDEONAHRÁVKY
NEBO INFORMACE
V roce 1994 proběhla v sokolovně
oslava 600. výročí založení Proskovic. Součástí oslav byl i koncert Dechové hudby pod vedením Josefa Borovce.
Pokud má někdo doma videonahrávku
koncertu nebo ví o někom, kdo soukromě koncert natáčel, buďte tak laskavi
a podejte informaci starostce na Úřad
městského obvodu Proskovice.
Kontakt mobil: 724 190 780,
mmatejova@proskovice.ostrava.cz
Materiálem bychom rádi doplnili
obecní archiv.
Děkujeme za spolupráci.
Marie Matějová

Novým správcem hřiště
je pan Ladislav Ručka
tel.: 731 521 729

Přivítali jsme občánky Proskovic
Jaro je obdobím rození mláďat, a tak
i my děti z mateřské školy jsme přivítali nová mláďátka. Ovšem že ne z říše zvířecí, ale z té člověčí. V prostoru místního
obecního úřadu to bylo během půl roku
již podruhé. Kratičkým 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 Proskovic přivítal na svět
místostarosta pan Ing. Zdeněk Dvorský
a paní Mgr. Eliška Birková, členka místního zastupitelstva. Malým občánkům i jejich rodičům přejeme mnoho pohodových
dnů plných smíchu, lásky a porozumění.
Kateřina Tobolová, učitelka MŠ Proskovice

Zahájení 14. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska
Minulých třináct ročníků FPFL probíhalo vždy za slunečného počasí, ale v pátek 28. dubna 2017 při zahájení 14.
ročníku překvapivě pršelo. Proto Sdružení hudebníků Proskovice vítalo
hosty festivalu koncertem pod střechou
ZŠ u reliéfu Prof. PhDr. Františka Lýska,
DrSc. Příchozí tak mohli vcházet do nitra
školy za zvuku klasických českých pochodů a polek. Hudebníci navodili tradičnímu festivalu příjemnou, dobrou náladu.
Zatím se schody školní chodby zaplnily žlutými tričky Proskovjáčku - dětského
sboru ZŠ Proskovice, který uvedl zpěvem
zahájení akce. Přivítali jsme hosty – Ing.

ZŠ v Proskovicích, Mgr. Elišku Krejčíčkovou, zakladatelku a předsedkyni spolku FPFL, Ing. Milana Balabána, čestného
člena FPFL, z.s., proskovické zastupitele,
zástupce spolků a pedagogy zdejší školy.

arch. Lumíra Lýska, syna prof. Fr. Lýska,
Ing. Dalibora Dvořáka, starostu Staré Vsi
nad Ondřejnicí, zástupce kulturního života Staré Vsi nad Ondřejnicí - p. Slavoje Paličku, Mgr. Věru Závidčákovou, Mgr.
Alenu Ševčíkovou – bývalou ředitelku
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Hosté, příznivci dětského sborového
zpěvu a folklóru si mohli v prostorách
chodby prohlédnout výstavu fotografií
z historie i současnosti proskovické kultury. Na plotě školy upoutávaly pozornost velkoformátové fotografie Jana Lipiny z Jistebníka s tématikou historie FPFL
a obce Proskovice.

V pátek 28. dubna jsme si v Proskovicích opět uvědomili, že když zpívají děti
dětem, vzniká ideální stav souznění.

Koncert vyvrcholil vystoupením nejmladších zpěváčků Dětského sborového studia Ostrava-Jih, dětí MŠ Klegova
z Ostravy-Hrabůvky, MŠ Edin Vítkovice, MŠ Edin Výškovice. Všichni dohromady tvoří sbor Mrňousci. Sbormistryněmi jsou Lucie Deczkásová, Iveta Ferková
Sedláčková, Denisa Sedláčková, Andrea
Hrankayová a korepetitorkou Lenka Velikovská. Mrňousci upoutali nejen čistým
zpěvem, ale také hrou na dětské hudební
nástroje a pěstovaným chováním sborových zpěváků – nástupem, postojem, přirozenou artikulací. Zpívali lidové i umělé
písně a motivovali hlavně naše nejmladší
posluchače, také děti z MŠ.

Program festivalu v tělocvičně školy zahájil Valašský soubor Malý Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm
pásmy Hastrman sa žení, Děcka prší a Na
Končiny, v němž děti předvedly masopustní veselí. Malí tanečníci z Valašska
doprovázeni hudeckou kapelou upoutali pozornost dětského obecenstva, žáků
naší MŠ a ZŠ, svou bezprostředností, přirozeným pěveckým a tanečním projevem.
Soubor pracuje pod odborným vedením
Jany Šamánkové za pomoci Pavly Cibulcové, muziku vede Vojtěch Stříž s primášem Janem Šenkýřem. Technická pauza
Sedmikvítku, určená k převlečení souboru pro třetí pásmo, byla vyplněna vystoupením Proskovjáčku, v němž na sebe upozornili výrazní malí sólisté. V repertoáru
převažovaly lidové písně, které děti zazpívaly spontánně, s chutí. Sbor řídila Zdeňka Langová, na klavír doprovázela Kateřina Holaňová.

Následovalo vystoupení Dětského sboru Ko-Ko. Sbormistři Lenka Velikovská
a Zdeněk Ševčík nám představili repertoár zkušeného koncertního sboru, který
tvoří děti do 18 let. Mezi osvědčenými autory písní zazářila také úprava lidové písně Komáři se ženili Františka Lýska.
Přestože tělocvična není zrovna ideální
prostor pro sborové koncertování a folklórní představení, posluchači byli velice
pozorní a soustředění. Za naprostého ticha dozpíval pěvecký sbor Ko-Ko poslední píseň Pramen snů Petra Vernera Volence.

Festival pokračoval sobotním
koncertem odpoledne 29. dubna
2017 v restauraci U Psoty a patřil především občanům Proskovic.
Větší skupinu z nich tvořili jubilanti od
70 let až po 96 let. Proto je mile překvapilo pásmo písní a říkadel v lašském nářečí, mluvě jim blízké a známé, v podání pohybově dramatického kroužku Klineček.
Děti v krojích, rozdílného věku 6 až 11 let,

dokázaly pod vedením Kateřiny Holaňové
a Gabriely Makarové vytvořit dějově poutavé pásmo na téma Čarovné kvítí. Posluchači ocenili hlavně jistý, výrazný pěvecký
a mluvený projev.
Následně vystoupil sympatický ženský sbor Ostravská klika vedený Zuzanou
Kramarenkovou, který zazpíval bravurně
skladby různých žánrů i autorů. Základ
však tvořily úpravy lidových písní od Ant.
Tučapského, Miroslava Hroňka, Václava Stuchlého, mezi nimi také úprava lidové písně V tym proskovskym černym lese
Františka Lýska. Všechny hlasy zněly nesmírně kultivovaně, uvolněně, a proto závěr koncertu vyústil v upřímný potlesk
spokojeného obecenstva.
(Pokračování na str. 6)

Vtipným a poutavým moderováním povýšil úroveň koncertu Zdeněk Ševčík, učitel, výborný muzikant, zpěvák, sbormistr
a zároveň člen programové rady Festivalu
Poodří Františka Lýska.
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(pokračování ze str. 5)

Přivítali jsme mezi sebou také hosty
z Jistebníka – pana starostu Josefa Vorala, Mgr. Jiřinu Matějovou – členku výboru FPFL, p. Věru Dresslerovou – org.
pracovnici FPFL, Starou Ves nad Ondřejnicí reprezentovala Mgr. Věra Závidčáko-

vá, JUDr. Milan Sýkora a Hedvika Borovcová. MOb Proskovice zastupovali Mgr.
Marie Matějová – starostka, Ing. Zdeněk
Dvorský – místostarosta, který pogratuloval také jubilantům spolu s p. tajemnicí úřadu Bc. Miloslavou Vidličkovou, p.
Květoslavou Motlovou a p. Věrou Adámkovou.

Pro dobrou pohodu v závěru festivalového odpoledne pak hrál a zpíval 4Band
Zdeňka Janka.

Mgr. Marie Matějová,
předsedkyně FPFL, z.s.
Fotograﬁe: Vladimír Černošek

Proskovické studánky
Studánka či pramen je přirozený vývěr
podzemní vody na povrch země. Některé
prameny vyvěrají do vodní sítě a napojují se přímo do vodních toků a jezer. Lidé si
studánek odjakživa vážili jako zdroje pitné vody, zvlášť v době neexistujícího vodovodu.

Z historie:
V Proskovicích byl vodovod postaven až v roce 1911 firmou Kunz z Hranic
za 9 640,- K. Byla na něj napojena škola, obecní hostinec, požární hydrant a 24
domů. Podnětem ke stavbě vodovodu
bylo sucho v roce 1911. Stavby se ujali rolníci František Matěj a František Kašpárek. Voda byla zachycována „Na Bělidle“
(nynější studny za rodinným domem p.
Hrbáče) a hnána trkačem do nádrže - rezervoáru postaveného na zahradě Františka Kašpárka (č. pop. 2). Malý kopeček
porostlý ptačím zobem si vysloužil pojmenování Rezerval a stal se také místem dětských her. Tento vodovod sloužil pouze
horní části obce, dolní část obce se postavila ke stavbě vodovodu tehdy záporně.
Dolní konec vsi si zřídil vlastní vodovod
se samočinným spádem v roce 1912.

Pojďme se projít
ke studánkám!
Vstupujeme-li do Proskovic od Staré
Bělé, v lesíku zvaném Pod Ferdu půjdeme
ze Staroveské ul. vlevo do lesa, vystoupíme
do svahu a narazíme na studánku ukrytou

ve skruži, přikrytou betonovým krytem.
Dříve zásobovala vodou obyvatele této části obce – Posmykova a také obyvatele konce Staré Bělé. Starobělský hospodský Felix Matěj měl od obce Proskovice povolení
k odběru vody, v případě nedostatku vody
v Proskovicích měl odběr ukončit. Tato situace ale nenastala. V minulosti se o pramen starala rodina Fr. Kluse bydlící u lesa
na starobělské straně. Teprve nedávno
opatřili pramen skruží a krytem pan Karel
Sýkora a Zdeněk Dvorský.
Když vejdeme do lesa z ul. Ztracené
a vydáme se z hlavního chodníčku vlevo napříč svahem, dojdeme ke studánce
v Dole. Místu, kde se studánka nachází, se
dříve říkalo Skřetovec.

mladých při smažení vaječiny. Průběžně
se o studánku starali myslivci a Městské
lesy. Obrázek na dub připevnili pan Karel
Sýkora a Jaroslav Lazecký.
Když vyjdeme z lesa směrem ke Staroveské ul., po ní se budeme vracet do Proskovic, tak před prvním domem vlevo uvidíme Bestův rybník, který nese jméno
Obnovili ji pan Evžen Kukla, Karel Sýkora, Václav Nováček a Pavel Sýkora.
Vodu z ní si dnes rádi naberou chataři
z katastru Staré Bělé, ale také místní občané a turisté.
Půjdeme-li od hřbitova po hraně lesa
a pole až na konec ve směru na Krmelín,
pak se dáme podél lesa doprava, dojdeme
k první mezi a vstoupíme do lesa, kde najdeme nad potokem ve svahu pod starodávným dubem Jarkovskou studánku. Je
nadstřešena a na dubu visí obrázek Panny Marie. Tuto studánku využívali hlavně
hospodáři při polních pracích, na palouku pod studánkou, který už neexistuje, se
také tradičně setkávaly rodiny a skupiny

proskovického rybáře Sebastiana Kvity.
Nad ním vyvěrá z pod cesty další pramen
– studánka pojmenovaná Rynky. Vodu
z ní používali obyvatelé dolní části obce,
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vodu z Čůrku jezdí i lidé z města. Káva z ní
uvařená chutná opravdu skvěle!
Prameny zůstávají, ztrácejí se, nové se
objevují. Voda nás neustále překvapuje.
Jednou je jí málo, jindy příliš, je navždy
podmínkou našeho života. Zkuste podniknout krátké vycházky s rodinou za našimi studánkami a poznejte je!
31. května je Den otvírání studánek.
Všem, kdo studánky čistí, upravují, udržují, děkujeme.

také ji svého času v kanystrech odváželi zaměstnanci vítkovické nemocnice pro
pacienty se zažívacími problémy.

Posledním pramenem - studánkou je
známý Čůrek pod Hůrkami (pod poštou).
Ten byl dlouhou dobu centrálním dodavatelem pitné vody v obci. Dnes si pro

Významná byla v minulosti také studánka ve Vlčinci (les nad Staroveskou
ul.), která však bohužel před pár lety
zmizela. Také u ní se proskovičtí občané
scházeli na sv. Ducha při smažení vaječiny nebo tam chodili na krátké procházky.

Marie Matějová
Fotograﬁe: Vladimír Černošek

Skříňka instalovaná p. Karlem Sýkorou
u studánky V Dole.

Ochotníci z Proskovic mají
nové divadelní osvětlení
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ
ZE STEELU POMÁHAJÍ, podpořil částkou 45 000 Kč Proskovické divadlo Nad Struhou, které působí pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů Proskovice. Ochotnický soubor využil
finance na vybavení sálu divadelním osvětlením a technikou.
Divadelní soubor z Proskovic funguje od září roku 2016
v místním sále hostince s kapacitou 150 míst. Premiéra první divadelní hry, bláznivé komedie od dramatika Raye Cooneyho, proběhla na konci ledna letošního roku. Soubor zatím
odehrál 11 představení. Začátkem května zamíří proskovičtí
divadelníci na celostátní přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla do jihočeské Volyně.

„V roce 2016 jsme celkem rozdělili 2 mil. Kč mezi 10 projektů z řad veřejnosti a 11 projektů od zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ,“ říká Hana Hoblíková, členka Správní rady
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL a dodává: „Moravskoslezský kraj podporujeme dlouhodobě. Od založení nadačního fondu v roce 2006 jsme přispěli na projekty v našem kraji částkou větší než 70 mil. Kč.“
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podporuje projekty zaměřené na podporu dětí s dětskou mozkovou obrnou, na vědu
a výzkum civilizačních chorob, aktivity dětí, seniorů v oblasti
vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
www.vitkovicesteel.com
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Pozvánka na 16. ročník turnaje v malé kopané
- MEMORIÁL PEPY PAZDERNY
Tímto zveme všechny fanoušky i nefanoušky fotbalu na 16. ročník již tradičního fotbalového turnaje MEMORIÁLU PEPY PAZDERNY, který se koná v sobotu 26. 8. 2017. V 8:15 hodin začne turnaj prvními zápasy ve skupinách a bude zakončen kolem 16:00 hodiny finálovým zápasem dvou nejlepších mužstev dne.
Přijďte si užít pohodovou a přátelskou sportovní atmosféru a užijte si fotbalové umění amatérských fotbalistů z Proskovic a blízkého okolí. Občerstvení bude zajištěno místním sborem dobrovolných hasičů
v podobě čepovaného pivečka, nealkoholických a alkoholických nápojů různého druhu a bude také něco
k snědku. Těšíme se na Vás!
Tomáš Palička

Fotbalové utkání
Svobodní x Ženatí 2017
V sobotu 6. května se na hřišti “U Mlýna” pro potěšení všech fotbalových fanoušků z Proskovic konal tradiční fotbalový zápas Svobodných proti Ženatým.
Ještě během sobotního rána panovaly pochyby o uskutečnění zápasu, vzhledem
k tomu, že předchozí dny provázelo deštivé počasí. Hřiště bylo silně podmočené
a rozhodně nepřálo dobrému fotbalu. Organizátoři se ale rozhodli utkání neodkládat a doufat v nejlepší. Přípravy na událost tedy započaly již v ranních hodinách
a před třetí hodinou se začali scházet hráči a diváci. Těsně před zahájením, hráči
spojili své síly a posypali blátivé místa pilinami, takže hra mohla probíhat v přijatelných podmínkách. Na hřišti panovala
přátelská atmosféra, které podpořilo překvapivě příjemné a slunečné počasí, jenž
kontrastovalo se zmíněnými zamračenými dny. Na úvod zápasu překvapil všechny přicházející diváky Dan Matěj, když
svou střelou z přímého kopu již v první
minutě nedal gólmanovi šanci a jakoby
to nestačilo, po pár minutách mohl slavit
znova. Táhlou technickou střelou z dálky
se po druhé trefil do levé šibenice a potěšil příznivce Svobodných zvýšením na
2-0. S příchodem nového hráče ze střídačky Jáchyma Pivovara
se skóre měnilo znova
ve prospěch týmu bez
věnečku. Navíc to netrvalo dlouho a přišel
druhý gól tohoto hráče a skóre zápasu odráželo jasnou dominanci tohoto týmů.
Tým Ženatých ovšem projevil bojovného ducha a ještě před

koncem prvního poločasu vstřelil gól Petr
Matěj a Viktor Sýkora. Bohužel pro ně se
mezi jejími góly znovu prosadil Pivovar
a tak bylo skóre po prvních 35ti minutách
5-2 pro Svobodné. Nutno dodat, že několika dalším střelám zabránil svými robinsonádami skvěle chytající brankář Ženatých Martin Syslo. Po poločasové poradě
obou týmů započala druhá polovina obrovským náporem Ženatých. K radosti vášnivě fandících proskovických školaček, rozvlnil záhy síť branky Svobodných
David Kalous a probudil tak znovu naději v týmu ženatých. Ti dokázali dlouho neinkasovat i přes to že se svobodní útočníci dostávali do zajímavých příležitostí. Po
jedné z mnoha kombinačních akcí skončil
míč z kopačky Jiřího Lyčky za brankovou
čarou, ovšem zkušený rozhodčí na pokyn
snad imaginárního pomezního gól neuznal kvůli postavení mimo hru. Všechny
diváky, včetně brankáře Ženatých po celý
zápas překvapovalo houževnaté a nestárnoucí pravé křídlo Svobodných David Michálek a jeho bravurní fotbalová technika, zvláště pak při přímém kopu, kdy jeho
přesně mířený projektil skončil opětovně

za zády gólmana Ženatých. Po této nádherné brance dokázala skupina Ženatých
ještě odvětit druhým gólem Petra Matěje. Šanci Ženatých na obrat ovšem značně omezil Jáchym Pivovar, který odpověděl gólovou střelou po akci Marka Ptáčka
a po pár minutách hlavou uklidil do brány krásný centr Vaška Franczyka. Přestože tým ženatých stačil ještě naposled korigovat skóre z rohu, brankou Tomáše
Křůmala, závěr utkání už si Svobodní pohlídali a dvěma úspěšnými akcemi vyzvali Dana Matěje k dovršení konečného skóre na 10 - 5. Početní diváci si užili nejen
vskutku gólové hody, ale také skvělou fotbalovou atmosféru za slunečného počasí.
K dobré atmosféře během zápasu přispěli velkým dílem organizátoři akce, mezi
které patří členové dobrovolného hasičského sboru a samozřejmě hlavně parta
“proskovických” fotbalistů v čele s Davidem Lyčkou. Velké díky také patří členkám proskovického kreativního klubu žen
a hlavně všem přítomným návštěvníkům
utkání, kteří svým fanděním hnali borce
obou týmů k vynikajícím sportovním výkonům.
Jáchym Pivovar
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Proskovické katastry – pokračování
Téměř celá doba vlády Marie Terezie
a Josefa II. byla provázena válkami s Turky, Bavorskem, Saskem, Pruskem (Rakousko přišlo o převážnou část Slezska)
i konflikty ve vzdálených državách. To si
vyžádalo udržování stále armády, nákladná budování vojenských opevnění a po reformách vznikaly i další náklady na státní
aparát a školství. Tlak na vyšší výběr daní
pokračoval i po smrti císařovny Marie Terezie.
Za doby vlády Josefa II. byl proto připravován tzv. Josefinský katastr, který
měl po zrušení nevolnictví ještě odstranit rozdíly ve zdanění mezi poddanými a vrchností. Nespravedlnost spočívala v tom, že poddaní platili daň z hrubého
výnosu, ale šlechta z čistého a měla ještě další příjmy z prodeje lihovin a užitky
z robotních povinností. Pro nové stanovení daně se definitivně upustilo od lánového systému a poprvé se přistoupilo k jednoduché výměře pozemků. Pro měření
byly použity rakouské míry (jitro a plošné sáhy). Jednotlivé pozemky byly označeny topografickými čísly a jménem držitele. Vše se sepsalo a vypočítal se z nich
hrubý výnos pro finanční ohodnocení.
Byl vypracován soupis majitelů jednotlivých usedlostí a chalup podle čísel popisných. Tento katastr byl pro obec Prosko-

vice uzavřen a odsouhlasen zástupci obce
fojtem Janem Adamkem, purmistrem
Mikolašem Paličkou a Janem Sýkorou.
Důležitost dokumentu je zde potvrzena
obecní pečetí v červeném vosku (představitelé obce se jako negramotní označili křížkem a jejich jména poznamenal
zámecký úředník Macháček). Za správnost hranic se sousedními obcemi se zde
podepsali úředníci z panství Velký Petřvald (Košatka, Stará Bělá) a Dolní Polanka. Stalo se na zámku ve Staré Vsi 9. 11.
1787. Pro výpočet daně bylo jednotně stanoveno (jak pro poddané, tak vrchnost),
že 70% z výnosu zůstane majiteli a 30%
se odvede státu. Platnost daně měla proběhnout od následujícího roku. Dále mělo
následovat i zrušení robotních povinností. Poddaní vkládali naděje v tyto novoty marně. V únoru 1790 císař Josef II. zemřel a jeho nástupce císař Leopold II. byl
donucen pro silný odpor šlechty platnost
josefinského katastru zrušit. Daně se vybíraly nadále podle starého tereziánského
katastru upraveného císařským výnosem
z r. 1794 prakticky až do poloviny 19. století, kdy jej nahradil tzv. Stabilní katastr.
Konec napoleonských válek a státní bankrot znovu nastolil požadavek na
daňové reformy. Patentem císaře Františka I. z roku 1817 bylo uloženo vypra-

covat nový stabilní katastr, který bude založen na přesném změření a zmapování
všech nemovitostí a tím vytvořen stabilní podklad pro výměr daní. Celkové vyměření prováděli odborní geometři za
použití tehdy nejlepší měřičské techniky. Podrobným měřením byly vytvořeny
katastrální mapy a jejich odborné kopie
ve formě tzv. indikační skici v barevném
provedení s doplněním číslem parcely,
jmen držitelů pozemků a domovních čísel včetně barevného rozlišení všech typu
nemovitostí. Hranice pozemků byly označeny hraničními kameny. Tyto skici nám
do dnešních dní podávají svědectví o vsi
a okolní krajině. Indikační skica Proskovic byla vytvořena v roce 1833 a můžeme si ji prohlédnout v digitální podobě
na webu Moravského zemského archivu
Brno. Mapy byly zhotoveny s ohledem na
rakouské míry v měřítku 1:2880. Součástí katastru je soupis všech pozemků vč. jejich majitelů a vceňovací operát pro výpočet pozemkové daně. Stabilní katastr svou
přesností překonal dobu, přežil rakouskou monarchií a byl základním dokumentem katastrálního uspořádání v ČSR.
Excerpované materiály: Joseﬁnský
a Stabilní katastr – MZA Brno
Jiří Lyčka, kronikář

Druhé kolo kotlíkových dotací začne 29. června,
využijte příležitost a zmodernizujte si domácí topeniště
Získejte nový kotel a bez fronty!
V březnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezský
kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. V rámci těchto dotací tak bude možné vyměnit až 8000 starých neekologických kotlů.

Co jsou kotlíkové dotace?
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. V České republice a zvláště v Ostravě je
ovzduší dlouhodobě velmi znečištěné. Ve
velké míře se na tom podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. Ministerstvo
životního prostředí se rozhodlo s touto situací bojovat příspěvkem na nákup
nového kotle. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných
domech je poskytována na území našeho města prostřednictvím projektu Mo-

ravskoslezského kraje, který je příjemcem
podpory z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).

Kde získáte informace?
Stejně jako při první výzvě kotlíkových
dotací se bude pro zájemce o výměnu kotlů pořádat v Ostravě šest seminářů. V jejich rámci budou zaměstnanci Krajského
úřadu a Magistrátu města Ostravy podávat informace o podmínkách poskytování kotlíkových dotací. Vysvětlí, jak vyplnit
elektronickou žádost a odpoví na případ-

né dotazy. Termíny seminářů a místo jejich konání najdete v přiložené tabulce.
Žadatelé budou mít také možnost informovat se v kontaktním informačním místě, které bude otevřeno v přístavbě budovy Nové radnice na ulici Sokolská třída
(bývalé zlatnictví). Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek http://ostrava.cz nebo https://dycham.ostrava.cz.
(Pokračování na str. 10)

Semináře ke kotlíkovým dotacím
Termín semináře

Místo konání

26. 6. v 16 h
28. 6. v 16 h
10. 7. v 16 h
12. 7. v 16 h
24. 7. v 16 h
31. 7. v 16 h

Obřadní síň Úřadu městského obvodu Krásné Pole
Společenský dům v Ostravě-Bartovicích
Dům s pečovatelskou službou Bělásek, Nová Bělá
Kulturní dům Ostrava-Muglinov
Magistrát města Ostravy
Kulturní dům Ostrava-Hošťálkovice
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(Pokračování ze str. 9)
Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského
kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/,
případně využít „kotlíkovou linku“ 595
622 355 nebo „kotlíkový e-mail“ kotliky@
msk.cz

Pro koho je dotace určena
Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva
s ručním přikládáním, který nesplňuje
požadavky 3. třídy dle EN 303-5? Pokud ano, je kotlíková dotace určena právě vám.

Na jaké typy kotlů se dotace
vztahuje?
Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům bude výměna kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním za:
● tepelné čerpadlo,
● kotel pouze na biomasu (s ručním plnění i automatický),
● automatický kotel na uhlí a biomasu
(kombinovaný),
● plynový kondenzační kotel.
Výčet podporovaných zařízení bude
uveden v seznamu výrobků a technologií,
který bude k tomuto účelu veden Státním
fondem životního prostředí ČR (SFŽP
ČR) na „svt.sfzp.cz“. Tento seznam se
v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.

Kolik peněz můžete získat?
● na automatický kombinovaný kotel – 75 %
ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč
● na plynový kondenzační kotel – 75 % ze
způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč
● na kotel na biomasu s ručním plněním
– 80 % ze způsobilých výdajů, max.
100 000 Kč

● na kotel na biomasu (automatický) –
80 % ze způsobilých výdajů, max. 120
000 Kč
● na tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7500
Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou
částkou 7500 Kč.
Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat
další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Město Ostrava
Město Ostrava přispěje žadatelům
vlastnícím rodinný dům na území města
jednotnou částkou 10 000 Kč. Tato částka bude poskytnuta vlastníkům rodinných domů na území města za podmínky,
že ke dni podání žádosti o dotaci nejsou
vůči městu, jeho orgánům a/nebo jím zřízeným a založeným právnickým osobám
v prodlení se splněním jakékoliv peněžité
povinnosti. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením.

Na co lze kotlíkovou dotaci využít?
● na pořízení nového ekologického zdroje
tepla a jeho montáž,
● na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s pořízením
nového zdroje vytápění nebo úpravou
stávajícího,
● na náklady na zkoušky nebo testy,
● na náklady na projektovou dokumentaci.
Tyto náklady nezahrnují náklady na
zpracování žádosti.

Důležité informace
● V tomto kole nebudou podporovány
kotle výhradně na uhlí a kombinované
kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
● Na dotaci mají zájemci nárok pouze
v případě nahrazení kotle na tuhá paliva.
● K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad
o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které
byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude
možné tento dokument nahradit jiným
dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze
či jiné dokumenty), případně čestným
prohlášením.
● Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv.
mikro-energetického opatření.
● Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory od 15. července 2015.
● Žádosti budou podávány elektronickou
formou.

Kdy to vše vypukne?
Krajský dotační program pro občany
bude vyhlášen 29. června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.
Bc. Gabriela Balcaříková
Magistrát města Ostravy
Kancelář primátora
Oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti

Žádost školy o dotaci z OPVVV - ŠABLONY 2016
Ředitelka školy podala dne 6. 9. 2016 žádost o dotaci, tzv. ŠABLONY 2016.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp.
chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí
podpory je také usnadnění přechodu dětí
z mateřské školy do základní školy a spo-

lupráce s rodiči dětí a žáků.
Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou

extrakurikulární aktivity (čtenářské
kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní
školy ohrožených školním neúspěchem).

Název projektu školy

S úsměvem do školy

Datum zahájení

1. 1. 2017

Datum ukončení

31. 12. 2018

Doba trvání projektu (v měsících)

24

Skutečná ﬁnanční výše žádosti dle šablon

726 953,- Kč

Žádost byla schválena 21. 12. 2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
16_022/0002785-01, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002785

11
Školou zvolené ŠABLONY:
Název šablony

Počet
šablon

Chůva-personální podpora MŠ

Požadováno
celkem v Kč

10

161 350 Kč

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze

4

27 008 Kč

Speciﬁka práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ-DVPP v rozsahu 24 hodin

4

40 512 Kč

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ

4

33 968 Kč

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

3

66 168 Kč

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická
gramotnost

6

40 512 Kč

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv ZŠ

6

50 952 Kč

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

3

51 831 Kč

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

4

34 092 Kč

10

220 560 Kč

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků v ZŠ
CELKEM

726 953 Kč

Současný stav:
Chůva nastoupí do MŠ od září 2017,
postupně probíhá DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) MŠ i ZŠ.
Všechny učitelky MŠ již absolvovaly sdílení zkušeností. Navštívily Mateřskou
školu ve Zlatých Horách, kde každá strávila 2 dny. Všechny si odnesly plno dalších nápadů a inspirací do další práce. Již
také probíhají společná setkávání s rodiči s vybraným odborníkem. V MŠ proběhla setkání se školní psycholožkou na
téma školní zralost a s potravinovou inspektorkou na téma bylinky a stravování
dětí předškolního věku. V základní ško-

le jsme se věnovali tématům arteterapie,
rozvoji zpěvnosti u dětí, lašskému folkloru, šikaně a kyberšikaně šachům a jejich
významu pro rozvoj logiky. Učitelky základní školy sdílely své zkušenosti s pedagogy ze Staré Bělé (téma školní vzdělávací
program), Ludgeřovic (zařazování tabletů
do výuky) a Krmelína (výuka angličtiny).
Probíhá doučování žáků ve 3. a 5. ročníku. Velký zájem je o klub zábavné logiky
a deskových her, kde děti hrají například
hru ABAKU – matematická varianta hry
Scrabble, řeší hlavolamy, sudoku, rozvíjejí geometrickou a prostorovou představivost v 2D, 3D.
Eva Paličková

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výsledky zápisu do MŠ:
K zápisu se dostavilo celkem 17 dětí
(10 chlapců, 7 dívek), z toho 6 dvouletých. K 1. 9. 2017 máme ještě 2 volná
místa do plné kapacity 50 dětí.

Výsledky zápisu do ZŠ:
K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí
(14 chlapců, 8 dívek). Jeden požádal
prostřednictvím zákonných zástupců
o odklad školní docházky o jeden rok.
V září nastoupí do první třídy základní
školy 21 dětí. Celkem bude ZŠ od září
navštěvovat 94 žáků. Kapacita školy je
100 žáků.
Eva Paličková

Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zaslala ředitelka školy
25. dubna 2016. Cílem poskytnutí dotace
bylo zlepšení zdravotního stavu žáků, kteří trvale žijí v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dalším záměrem bylo zvýšení tělesné zdatnosti formou sportovních
aktivit a prohloubení environmentálního
vědomí formou prožitkových metod, dobrodružství a her.
Žádali jsme o dotaci pro všechny žáky
školy ve výši 540 tisíc korun. Jenže počet
žádosti převyšoval finanční možnosti fondu, proto byly všem školám prostředky
kráceny. Nakonec jsme usnesením rady
města č. 04942/RM1418/71 obdrželi 252
tisíc korun. Finanční prostředky jsme použili na dopravu, ubytování a stravování
žáků.

Ozdravný pobyt se uskutečnil ve dnech
13. 3. - 26. 3. 2017 v horské chatě Spartak
v Hynčicích pod Sušinou (Králický Sněžník), tedy v oblasti, která není postižena smogovou situací. Účastnilo se jej 48
žáků 3. - 5. ročníku. Zpočátku byly sně-

hové podmínky příznivé, žáci lyžovali 4
dny. V neděli 19. 3. bohužel lyžařská sezona skončila pro nedostatek sněhu. Ale
nám to nevadilo. V místě se nabízela celá
řada dalších možností. Vyzkoušeli jsme
(Pokračování na str. 12)
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si např. tubing, někteří chlapci 5. ročníku zkusili chůzi na sněžnicích při výšlapu
na Suchou horu. Prověřili jsme turistickou zdatnost při mnoha túrách po okolí.
V těsné blízkosti chaty se nachází linie
předválečného opevnění (tzv. ŘOPíky),
které bylo dětmi důkladně prozkoumáno a sloužilo k nepřebernému množství
her jak chlapců, tak i dívek. Žáci pracovali s ruční pilou, kladívkem (stloukali lavičky), zakládali ohniště tak, aby vyhovovalo bezpečnostním pravidlům, topili
v kamnech. Blízký les byl dalším místem

pro dětské poznávání a zkoumání. Každý
den byl rozdělen do dopoledního, odpoledního a večerního bloku, kdy se střídaly
činnosti jako lyžování, výuka, vzdělávací
programy o místní fauně a floře, vycházky
do okolí, tvořivé hry, konstruktivní činnosti, dramatická výchova. Důraz byl kladen na týmovou spolupráci, kamarádské
vztahy, zvýšení kulturního a environmentálního povědomí. Využili jsme místního
opevnění a více se věnovali i historickým
událostem 30. a 40. let minulého století.
Během pobytu jsme navštívili firmu
PROBIO ve Starém Městě pod Sněžní-

kem. Exkurze ve mlýně byla pro žáky nezapomenutelným zážitkem.
Zorganizovali jsme celodenní výlet na
Dolní Moravu – Stezka v oblacích, vojenské muzeum v Králíkách, pěchotní srub.
Škola v přírodě prověřila morální kvality všech zúčastněných. Bez vzájemné
spolupráce, ohleduplnosti a tolerance by
nebyl průběh takovéto akce možný. Velký důraz byl také kladen na samostatnost
žáků, jejich zodpovědnost za sama sebe
i za další osoby. Velice pozitivně se vyvíjely vztahy mezi žáky, mezi žáky a dospělými, mezi dospělými navzájem.
Také byla prověřena fyzická zdatnost
účastníků. Program byl doslova každou
minutu naplněn pohybovými aktivitami žáků. I když byl čas důsledně věnován
i odpočinku, osobnímu volnu a relaxaci,
pro některé žáky byl fyzicky náročný, což
se projevovalo ke konci pobytu.
Ozdravné pobyty mají svůj smysl nejen
z ozdravných důvodů, ale také z hlediska
budování sociálních dovedností. Děti trávily volný čas spolu a ne vedle sebe. Prohlubovaly vzájemné vztahy, protože se
poznávaly v jiných situacích než ve škole.
Všichni dospělí účastníci museli denně
pracovat s plným nasazením, aby byla zajištěna náročná organizace, naplněn program a zajištěna bezpečnost žáků, za což
jim patří velký dík.
Eva Paličková

Jaro u hasičů
V průběhu jara jsme pomalu ukončili první sezónu našeho amatérského divadelního souboru Proskovické divadlo Nad
Struhou a hry Nerušit prosím!.
Během března jsme odehráli celkem
tři představení, kdy 18. 3. 2017 proběhla derniéra, po které jsme uspořádali přátelské posezení, abychom sezónu zakončili všichni společně, i s našimi diváky.
To jsme ale už trochu tušili, že to tak úplně „poslední představení" nebude. Jelikož nás hraní moc a moc baví, rozhodli jsme se přispět i na dobrou věc, a tak
jsme uspořádali představení, jehož výdělek jsme věnovali Matyáškovi Tazbírkovi, na spolufinancování programu KLIM-THERAPY v Sanatoriu Klimkovice v roce
2017, která pomůže ke zlepšení kvality života Matyáška a jeho rodiny.
Děkujeme všem, kteří se představení
zúčastnili a spolu s námi pomohli dobré
věci.
Dále jsme se 26. 3. 2017 zúčastnili
přehlídky Ostravské Buchary, které jsou
postupovou přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla v Moravskoslezském kraji, je začleněná do celore-

za herecký výkon v roli číšníka, další cenu
si odnesl Tomáš Matlenga za režii, nutno
podotknout, že má Tomáš na svém kontě čistý hattrick, a za poslední tři roky, si
cenu za režii odnesl právě on. Dále cenu
celému souboru za kolektivní souhru a za
celou inscenaci Nerušit prosím! a nejlepší na závěr, a to ,,Přímou nominaci na Divadelní Piknik Volyně 2017"! Což je naprostá paráda, o které se nám ani nesnilo,
víme, že taková šance se už nemusí opakovat a tak, navzdory plánovaného konce
sezóny nebyla žádná pauza a museli jsme
dále zkoušet, jelikož zkouška je zkouška
a ostré představení je přeci jen jiné, vza-

publikové postupové přehlídky Divadelní
Piknik Volyně. Ta je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských
divadelních souborů dospělých. S radostí můžeme říci, že Buchary dopadly nad
naše očekávání. Celkem jsme si odnesli pět cen, konkrétně David Ovčačík cenu
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li jsme přípravu na Volyň zodpovědně
a i vzhledem k zájmu diváků jsme přidali
další dvě představení 21. 4. a 27. 4.
Na Divadelním Pikniku Volyně jsme
byli na programu v sobotu 13. 5. 2017
v 19:00, většina z nás se na přehlídku
jela podívat již od čtvrtku a všichni jsme
s nadšením zůstali do neděle, kdy proběhlo vyhlášení výsledků. Shlédli jsme
spoustu představení od ostatních souborů a nutno podotknout, že konkurence byla opravdu, opravdu velká a některá
divadla, by se mohla srovnávat i s profíky. Nakonec jsme si odvezli alespoň jeden úspěch a to čestné uznání pro Ivana
Lercha za herecký výkon v roli George Pigdena. Což v konkurenci celkem 19ti souborů z celé republiky není zase tak špatný výkon.
Každopádně to pro nás byla další velká zkušenost, také jsme si užili spoustu zábavy, dobrého jídla a pití, zpívání u ohně i v restauraci Na Nové, potkali
spoustu nových a zajímavých lidí, navázali kontakty s jinými divadelními soubory, hlavně s DS J. K. Tyla z Lomnice nad
Popelkou a navštívili nedaleké Troškou
proslulé Hoštice. Představením ve Volyni
jsme tedy už definitivně zakončili letošní

sezónu hry Nerušit prosím!, ale již od září
začneme nacvičovat hru novou, co vlastně budeme hrát, tak to je ve hvězdách
a v hlavě našeho režiséra.
Celé jaro také i nadále probíhaly práce na naší, jak my z legrace říkáme, „Nové
hasičárně" (na mysli máme rekonstrukci
buněk v prostorách pod školou), za účelem lepšího zázemí, ať už při trénování,
závodění, ale hlavně zajišťování občerstvení při různých akcích.
30. 4. 2017 proběhlo tradiční stavění
Májky v prostorách multifunkčního hřiště pod školou, akce byla velmi vydařená, Májka i s hasičem přežila celý květen
a nikomu se nepodařilo nám ji skácet, jak
tomu bylo v okolních vesnicích.

Jak jistě všichni víte, náš sbor vlastní historickou stříkačku Sikmund z roku
1940. Stříkačka byla umístěna v naší hasičárně, kde se však podmínky pro její
umístění začaly jevit jako nedostačující vlhkost, teploty pod nulou, prach. Vzhledem k tomu, že na sříkačce proběhla loni
generálka a je plně funkční, rozhodli jsme
se najít pro Sikmunda lepší podmínky.
Jako první jsme oslovili hasičské muzeum
v Ostravě-Přívoze, kde však již v expozi-

cích neměli místo, nabídli nám však, že by
bylo možné najít reprezentativní prostor
v jedné z hasičských stanic v okolí, prozatím ale stále hledáme.
V průběhu měsíce dubna jsme se
díky našim členům a zaměstnancům společnosti OVaK a.s. Martina Sysla a Blažeje Paličky zúčastnili Interního grantového programu pro zaměstnance OVaK
a.s. „Žijeme spolu“, kde jsme žádali o příspěvek na závodní dresy pro naše družstvo mužů, dále na zakoupení nůžkového
stanu pro děti a hadice typu C42. Nakonec nám byla přidělena dotace na dresy
a stan, tímto bychom chtěli společnosti
OVaK a.s. velmi poděkovat.
Za SDH Proskovice Zdeňka Sojková

A co se dělo na poli
závodním?
Závodní družstva z Proskovic se v květnu zúčastnila několika soutěží v požárním útoku na 2B, na úvod sezóny se vydala do Košatky na noční závody, kde
vydatný déšť spláchnul, jak naděje na nízké časy, tak i některé týmy. Z Proskovic
se zúčastnili 2 družstva mužů a jedno žen,
kde muži B obsadili - 5. místo, muži A 6. místo a Ženy - 6. místo. Poté se Proskovické béčko pokoušelo prosadit na nočních závodech v Děhylově, kde s vysokým
časem obsadili 18. místo, bohužel se při
útoku zranila naše dlouholetá opora Ondřej Stoniš.
Hned další den se tým Proskovice A vydaly na denní závody do Mistřovic, odkud
si odvezl pohár za 3. místo.
Nakonec se proskovické tréninky zúročily v Malenovicích, kde se Áčko prosadilo
s časem 14.790 a odvezlo si ceny za 1. místo, kdy v konkurenci s nejlepšími týmy
z Moravskoslezské ligy se jedná o vynikající výkon, a doufáme, že takto máme našlápnuto na celou sezónu.
Tímto bychom chtěli poděkovat obci
za podporu a nabídnout volné posty v závodních týmech mužů.
Pokud máte zájem o zajímavý a atraktivní koníček zastavte se na trénink ve
středu od 18:00 u víceúčelového hřiště
pod školou. Je to rychlý, ale složitý sport,
při kterém je potřeba souhry a týmové
práce 7 lidí, ale užijete si i spoustu legrace
a poznáte plno nových lidí.
Na stránkách www.YouTube.com zadejte do vyhledávače Proskovice 2016
nebo Proskovice 2017, kde se můžete podívat, jak se nám dařilo v sezóně minulé
a v průběhu sezóny nynější, nová videa
budou průběžně doplňována.
Za závodní družstva SDH Proskovice
Jan Tichý
mobil: 602 516 121
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Činnost JPO Proskovice v průběhu jara 2017
Jednotka se scházela minimálně 1x za
měsíc na pravidelnou odbornou přípravu a pravidelnou zkoušku techniky. Během měsíce března proběhlo kácení stromů rostoucích na ulici Na Pastvinách
vjezd do areálu kravína. Jednalo se o stromy prorůstající do drátu elektrického vedení. Vše proběhlo ve vysokém nasazení,
práce byla jednotkou kvalitně a bezpečně
provedena. Dále bylo přichystáno ve spolupráci s velitelem JPO Stará Bělá prověřovací cvičení na téma požár suchého
porostu-trávy. Cvičení probíhalo na loukách vedle víceúčelového hřiště. Tímto cvičením jsme si ověřili, že kvalita jednotky a schopnost se sejít do 10 minut od
doby vyvolání poplachu se velmi zlepšuje. Následně nás taky čekal i ostrý výjezd
při déle trvajících deštích se vpusť Dolového potoka zanesla naplaveným listím
a hladina potoka začala nebezpečně stoupat. Na tuto skutečnost upozornil místní občan, který má nemilé zkušenosti, co
taková voda z Dolového potoka dokáže,
když ji má člověk ve sklepě. Jednotka byla

svolána systémem SMS zpráv přes krajské operační středisko (KOPIS) a sešla se
v počtu 3+1. Situaci vyřešila vyčištěním
vpusti a částečně koryta Dolového potoka. Že členové jednotky mají chuť a snahu
se vzdělávat je fakt, že máme nového velitele družstva a strojníka. Velitelem družstva se po týdenním intenzivním kurzu
pod vedením lektorů z HZS MSK stal náš
dlouholetý člen Jan Tichý a strojníkem po
absolvování 2 denního kurzu se stal dlouholetý člen Jakub Plaček. Co nás čeká
v jednotce dál? Jako jednotka jsme se přihlásili do systému pohotovosti na odchyt

nebezpečného bodavého hmyzu. Co to
pro nás znamená? Jedná se o týdenní pohotovosti v čase od pondělí do pátku od
16:00 – 20:00 a ve víkendových dnech od
10:00 do 20:00, kdy jednotka na pokyn
KOPIS vyjíždí na území města Otravy na
likvidaci bodavého hmyzu. Tyto služby se
střídají po týdenních intervalech s jinými
JPO na území města Ostrava. Proto, abychom ty to služby vykonávali co nejkvalitněji, jsme se zúčastnili školení na hasičské stanici v Ostravě-Zábřehu.
Dále se nám podařilo zlepšit zázemí
pro naší výjezdovou jednotku v prostorách Hasičské zbrojnice, a to díky novým
šatním skříňkám, za které děkujeme naší
obci. Stále také hledáme nové členy, kteří
mají chuť pomáhat lidem a stát se součásti JPO Proskovice. Ať si holka nebo kluk
přidej se k nám a hasičem buď!!!!! Podmínka je věk min. 18 let a zdravotní způsobilost.
Za JSDH Proskovice
velitel Martin Syslo
mobil: 737 910 412

Příspěvky T. J. Sokol Proskovice za březen – květen 2017
Turnaj v badmintonu pro děti i dospělé
Stejně jako loni i letos jsme uspořádali v naší sokolovně turnaj v badmintonu. Malou změnou bylo, že dopoledne hrály děti
a odpoledne dospělí. Jelikož pro děti to byl první ročník, byli
jsme zvědavi, kolik dětí si přijde zahrát. K překvapení pořadatelů dorazilo osm dětí. Zahrály si losované čtyřhry, kde hrál vlastně každý s každým, takže o zápasy nebyla nouze. Do finálové
čtyřhry se probojovali Jana Matoušková a Jakub Poledník, kteří se utkali s dvojicí Patrik Galeziok a Matěj Kozubek. Po drama-

tickém a bojovném výkonu nakonec zvítězila Jana Matoušková
s Jakubem Poledníkem. Děti byly nadmíru spokojené, dostaly
věcné odměny a turnaj se jim líbil. Věříme, že se do budoucna
bude účast dětí na turnajích jen zvyšovat.
V odpoledních hodinách se konal turnaj dospělých, kde přišlo
bojovat asi 20 hráčů. Hrály se stejně jako u dětí losované čtyřhry. Záleželo vždy na losu, jaký pár se sestavil, někdy byl slabší,
někdy byl silnější, ale zápasy byly povedené a každý se snažil, co
to šlo. Nakonec prvenství získali Tomáš Poledník a Radek Šerý.
Turnaj se všem líbil a je dobře, že si i dospělí dokážou najít chvilku času a přijít si zasportovat a pobavit se.
Regina Šerá

Smažení vaječiny
Zbrusu nová akce, která se jistě stane tradicí, bylo smažení vaječiny za sokolovnou pod dohledem dvou skvělých kuchařů –
Zdeňka a Tomáše. Suroviny si účastníci donesli sami. Dovede-
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te si představit vaječinu ze 180 vajec? Pokud ne, zeptejte se těch,
kteří tam byli. A příště přijďte také. Kromě vaječiny se podávaly i opékané párky a klobásy a různé druhy nápojů. Přestože bylo
celkem chladno, lidé si povídali dlouho do noci.

Zelená burza aneb výměna kytek
Letos již potřetí se za sokolovnou konala Zelená burza, kde
si mohli účastníci vyměnit vlastnoručně vypěstované rostlinky,
společně se pobavit, probrat své zkušenosti a pochlubit se tím,
co jim na zahrádce vyrostlo. A navíc si pochutnávali na dobrotách, které Hanka s Luckou upekly. Nikdo neodjížděl s prázdnou, i paní starostka si odvezla na kole „kus zahrádky“.

Vzpomínková cykloštafeta
Proskovice - Rožnov
Naše T. J. uspořádala vzpomínkovou cykloštafetu z Proskovic
do Rožnova jako projev úcty četaři Františku Koutnému, poručíku letectva Jaroslavu Matějovi a dalším členům vedení Obrany národa, kteří byli popraveni v roce 1942 v Berlíně za protinacistický odboj.

V sobotu 27. května se ráno u Památníku obětem 1. a 2. světové války v Proskovicích sešlo 18 cyklistů včetně hostů. Pod vedením Martina Kunze jsme se vydali na trasu. První zastávka
byla v Příboru u Památníku letců, kde jsou zapsána jména 49
letců, kteří padli v boji proti nacistům. 11 z nich byli členové Sokola a 4 příslušníci Obrany národa. U památníku jsme se setkali s dalšími účastníky štafety. Karel Sýkora stručně připomenul
historii odboje za 2. světové války i tohoto místa, což si cyklisté
se zájmem poslechli. Toto zastavení vdechlo naší sportovní akci
kouzlo významu dějin našeho národa a připomnělo nám statečnost rodáků našeho kraje v boji za svobodu.
Do Rožnova pod Radhoštěm pokračovalo 16 cyklistů a jeden
koloběžkář, ostatní účastníci se vrátili zpátky. Naše trasa pak
vedla podél řeky Lubiny až do Lichnova a Veřovic, kde nás čekal první větší kopec. Dále jsme vystoupali na rozcestí U pra-

mene Jičínky. Následující strmé klesání nás dovedlo až na Dolní Paseky, kde byla větší přestávka. Pak jsme v pohodě dojeli do
cíle naší trasy na Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm k soše T. G. Masaryka.
Účastníci cykloštafety, mezi nimiž byly děti i senioři, podali
skvělé výkony, vždyť ujeli na kole do Rožnova 50 km a vystoupali do výšky 695 m n. m. V Rožnově se cyklisté rozdělili, někteří
jeli zpátky autem, šest cyklistů se vydalo na kole zpátky do Proskovic přes Pindulu. A tři nejzdatnější – Ondra, Víťa a Petr – jeli
i zpět domů kolem pramene Jičínky a navíc si ještě vyšlápli na
vrchol Velkého Javorníku.
„Karlovi moc děkuju za skvělou akci. Krásný výlet na kole, navíc měl myšlenku. Užila si to celá naše rodina a myslím, že nejen
my“, napsala Hanka velmi výstižně za nás za všechny.
A na závěr něco z historie: Proskovičtí občané a členové Sokola František Koutný a Jaroslav Matěj byli dne 24. 9. 1942 v Berlíně popraveni za velezradu. 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 mj. zavedením štafetového spojení se zemským velitelstvím
Obrany národa. To mělo být zajištěno pomocí skupin automobilů a cyklistů z Moravské Ostravy přes Místek a Frenštát pod
Radhoštěm do Rožnova a dále přes Valašské Meziříčí do Hranic na Moravě.
Jitka Švihelová

XVI. Všesokolský slet už za rok…
V červenci 2018 se v Praze uskuteční XVI. Všesokolský slet
opět po 6 letech. Rok je sice dlouhá doba, ale přípravy na tuto
vrcholnou událost ČOS již začaly. Ve všech župách a jednotách probíhají nácviky jednotlivých skladeb od předškoláků
až po seniory.
Ani naše tělocvičná jednota nezůstává stranou, ženy se již
potřetí připravují na své sletové vystoupení. Nácvik skladby
s názvem Ženobraní je v plném proudu. V Proskovicích pilně
nacvičuje 18 žen pod vedením cvičitelky a starostky Sokola Ostrava-Proskovice Veroniky Dostálové už od března.
V neděli 28. května se uskutečnil první secvik skladby ve
Frýdlantě n. Ostravicí. Byl to docela náročný den, protože v tělocvičně Sokola Frýdlant se „tísnilo“ asi 120 žen ze župy Moravskoslezské, Beskydské a Valašské. Nácvik vedly 2 mladé
spoluautorky skladby a župní cvičitelka. A neměly to s námi
vůbec jednoduché, protože tato skladba je náročná na přechody mezi značkami. Avšak celkový efekt bude pro diváky určitě nádherný.
Další secvik je plánovaný na říjen a my do té doby chceme
zvládnout většinu skladby, takže nás čekají pravidelné nácviky
i v létě. Skladba je moc hezká s hudebním doprovodem skupiny Čechomor a mohla by se divákům líbit. A my si každou hodinu nácviku v tělocvičně i venku opravdu užíváme.
Eva Petrůjová
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Tenisová soutěž neregistrovaných tenistů Úspěšná sezóna stolního tenisu
V květnu, tak jako každý rok, se rozběhla tenisová sezóna. Družstva žen a mužů budou opět reprezentovat Proskovice v soutěži MPD (méně početných družstev) a bojovat o pěkné umístění s okolními městskými obvody a obcemi, jako třeba
Krmelín, Stará Bělá, Nová Bělá, Výškovice, Trnávka, Brušperk,
Hukvaldy a další. Vzhledem k tomu, že je u nás o tenis stále větší zájem, především z řad žen, vytvořilo se další tenisové družstvo žen - Proskovice B, které se v letošním roce poprvé zapojí
do soutěže MPD.
Co se týče mužů, účastní se této soutěže družstvo mužů Proskovice A, které hraje I. třídu, a družstvo mužů Proskovice B, které hraje II. třídu. Jelikož je v tenisové soutěži mužů více hráčů
než u žen, jsou tato družstva rozdělena také do kategorií podle
věku. Rovněž my máme v řadách hráče, kteří dosáhli určité vě-

Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Proskovice zakončil 18. dubna sezónu 2016-2017 vítězným utkáním A družstva proti Sokolu Hrabůvka B v poměru 10:8. Celkově se družstvo A umístilo
v Městském přeboru II. třídy na 6. místě z 12 účastníků.
Družstvo B se umístilo v Městském přeboru V. třídy na pěkném
7. místě z 13 účastníků. V tomto družstvu nastupují k mistrovským utkáním především mladí hráči z řad žáků a dorostenců.
Kromě tréninků a soutěžních zápasů se registrovaní hráči
a neregistrovaná mládež pravidelně účastní oblastních turnajů mládeže a turnajů "Grand Prix Ostravy", kde již dosahují ve
svých kategoriích výborných výsledků.
Termíny tréninků:
žáci
středa a pátek
dospělí
středa a pátek

16:30–18:00 hod.
18:00–20:30 hod.

Počátkem září proběhne nábor žáků v místní základní škole.
Oddílu stolního tenisu a jeho hráčům přeji mnoho sportovních úspěchů.
Martin Kunz

Nová okna v sokolovně

kové hranice, proto jsme letos sestavili opět družstvo Veteránů.
Soutěže se hrají střídavě „venku“, tj. na kurtech soupeřů, a doma
za sokolovnou na našem zrekonstruovaném kurtu, jenž byl upraven a rozšířen tak, aby míčky co nejméně padaly na okolní trávník. Přičinili se o to naši tenisté svými vlastními silami.
Co říct závěrem. Je jenom dobře, že zájem o tenis roste, což
ukazuje i počet přihlášených družstev v soutěžích. Hráčům
a hráčkám přejeme hlavně zdraví a hodně sportovních úspěchů.
Regina Šerá

MIXY 90+ aneb tenisový turnaj
smíšených dvojic v Krmelíně
Za krásného slunečného počasí se tenisového turnaje v Krmelíně zúčastnilo 30 hráček a hráčů nejen z Krmelína a Proskovic,
ale také ze vzdálenějších míst jako je Opava, Hlučín, Velká Polom, Havířov a Slezská Ostrava. Spolu s tenisty dorazila na kurty i řada fanoušků, mezi nimi náš velký fanda a tenista Karel Sýkora, který přijel v tom úporném vedru na kole!
Sokol Proskovice měl silné zastoupení v počtu 5 smíšených
dvojic. Nejúspěšnější z nich byla Regina Šerá s Martinem Kunzem, kteří v závěrečné hře zvítězili nad dvojicí Dagmar Pustková
a Marek Kunz a vybojovali bronzovou medaili.
Hrálo se od devíti až do půl sedmé večer, kdy se dohrávaly
poslední zápasy o „bednu“. Konkurence byla velká a výkony, které jsme v neděli 28. 5. 2017 měli
možnost vidět, byly opravdu „nadlidské“, protože sluníčko pálilo
a nezalezlo ani na chviličku. Díky
výborné organizaci turnaje vše
dobře dopadlo.
Účastníkům i fanouškům za
účast děkujeme a budeme se těšit
na další tenisové akce.
Dagmar Pustková

Všichni návštěvníci proskovické sokolovny dobře vědí, jak
jsou stávající okna „prodyšná“. Přestože Sokol minulý rok zakoupil a instaloval nový plynový kotel, nedalo se v zimních měsících sál sokolovny dostatečně vytopit. Některá cvičení musela
být z důvodu zimy dokonce zrušena!
V minulém roce se proto členové výboru sokola dohodli, že
osloví Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice a požádají
o příspěvek alespoň na částečnou výměnu oken v sokolovně. Zastupitelstvo v březnu 2017 žádosti vyhovělo a Sokol získal obecní
dotaci ve výši 134 tisíc Kč! Nakonec se díky sponzorským darům
obyvatel Proskovic a jejich firem podařilo shromáždit dostatek
finančních prostředků na to, že zvládneme výměnu oken i v nářaďovně, předsálí, kuchyni, šatně.
Děkujeme všem dárcům za jejich podporu sportu
v Proskovicích!
Okna vyrábí firma David Poloch a přibližně v druhé polovině
června začíná výměna. Zednickou práci po výměně provede firma Aleš Falat. Všem držíme palce, ať se dílo povede!
Sportu zdar!
Táňa Paličková

Letošní první letní kino v Proskovicích přilákalo v sobotní podvečer asi 150 diváků. Před projekcí českého filmu Bohdana Slámy Bába z ledu jsme si připomněli 90 let od otevření
naší sokolovny krátkou prezentací fotek z let dávno minulých
i ze současnosti.
Celou akci provázela pohodová atmosféra a teplé a slunečné počasí během dne. Příjemné prostředí areálu za sokolovnou, rozmanité druhy nápojů i chutné občerstvení, to vše přispělo k tomu, aby se lidé mohli opět spolu setkat a pobavit se.

Další letní kino chystáme na 26. srpna.
Jitka Švihelová
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Cyklistická sezóna v plném proudu…
V loňském roce došlo celkem ke
čtyřem nehodám, při kterých
byli usmrceni cyklisté. Z toho ve
dvou případech neměli na hlavě nasazenou
ochranou přilbu. K takovému skutku došlo
také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost
a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel
silničním příkopem a následně upadl na
zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na
místě podlehl. Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní
kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě.
Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být
vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která
může být kombinována se zadní červenou svítilnou
 přední odrazkou bílé barvy
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech
 na paprscích kol nejméně jednou boční
odrazkou oranžové barvy na každé straně kola
 dvěma na sobě nezávislými účinnými
brzdami s odstupňovaným ovládáním
brzdového účinku, dětské kolo pro děti
předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou
 volné konce řídítek musí být zaslepeny
(zátky, rukojeti apod.)

 matice nábojů kol musí být uzavřené,
nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené
viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku
musí protínat vozovku nejdále 20 m od
světlometu
 zadní svítilna červené barvy, může být
nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy
 zdroj elektrického proudu, který musí
svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně
1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení
jízdního kola:
 účinné blatníky
 zvonek

kryt řetězu

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná
bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné
připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18
let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je
19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického
oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků
se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo
při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup
od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky
by měl být takový, aby příčinou vysoké
rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by
měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat
se překážkám, přičemž o změně směru
jízdy by měl své okolí upozorňovat včas
a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně
naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel
k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se
cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně
jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát
komisař
Policie ČR

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek
syntetickou DNA
Díky získání financí z dotačního řízení Ministerstva vnitra bude Městská police Ostrava i v následujících měsících
provádět bezplatné značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek (invalidních
i speciálních vozíků, schodolezů apod.)
syntetickou DNA.
Tato moderní metoda značení spočívá v nanesení netoxické látky s jedinečným DNA kódem. Značení není pouhým
okem viditelné a objeví se teprve pod speciálním UV světlem. Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány
v databázi Městské policie Ostrava a také

v mezinárodní databázi výrobků REFIZ
(registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola usnadňu-

je jeho identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.
K samotné evidenci předkládá občan
starší 15 let kromě jízdního kola také občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a doklad o způsobu nabytí
jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.) V případě, kdy nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit
čestným prohlášením o způsobu nabytí
jízdního kola (vypisuje se na místě).
(Pokračování na str. 18)
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(Pokračování ze str. 17)
Nejbližší termíny značení jízdních kol
a kompenzačních pomůcek syntetickou
DNA:
• 14. června 2017 na cyklostezce
naproti restaurace Dakota
v Ostravě-Bělském Lese
• v časech: 9.00–12.00
a 14.30–16.30 hodin.
• 28. června 2017 v Komenského
sadech za Magistrátem města Ostravy u restaurace Dáma Pyková
• v časech: 9.00–12.00
a 14.30–16.30 hodin.
Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu nelze značit jízdní kola za
deštivého počasí a při teplotách pod 10°C.
Nelze označit mokré jízdní kolo, a je také
třeba počítat s jízdou po označení, kdy
případný mokrý terén způsobí znehodnocení značení.

Bližší informace mohou zájemci nalézt
na webových stránkách www.mpostrava.cz nebo zaslat dotaz prostřednictvím
elektronické pošty na adresu prevence@
mpostrava.cz.

Primátor města Ostravy
přijal slib nových strážníků
Slavnostního aktu se dne 23. května 2017 v budově Magistrátu statutárního města Ostravy zúčastnilo 10 strážníků.
Pět žen a pět mužů tak mimo jiné slíbilo,
že se při plnění svých povinností budou
řídit právními předpisy České republiky
a budou chránit práva občanů a veřejný
pořádek. Každý z přítomných strážníků
následně svůj slib stvrdil podáním ruky
primátorovi města Ostravy Ing. Tomáši
Macurovi, MBA.
Složení slibu bylo slavnostním završením tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, během něhož si čekatelé osvojili nejen
právní normy potřebné pro výkon povo-

lání strážníka, ale prošli také výcvikem
v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou. Nedílnou součástí absolvovaného
kurzu bylo také získání dovedností v poskytování první pomoci nebo zvládnutí
základů kriminalistiky a psychologie.
K dnešnímu dni na veřejný pořádek
v Ostravě dohlíží celkem 698 strážníků.
V rámci rekvalifikačního kurzu se již nyní
připravuje dalších 12 čekatelů.
Michal Maršo
Městská policie Ostrava

Začala motorkářská sezóna
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích
stále více motocyklistů, kteří se vydávají
po dlouhé pauze na pohodové projížďky,
které se však mohou velmi rychle změnit v minimálně hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří
jsou v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn
pouze ochrannou přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnější než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté doplácí na chyby
a nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.
Proto apelujeme na řidiče motorových
vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní,
jediná „schválnost“ či nepozornost může
vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy mladého, lidského života…

Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem k úspěchu. Jezdec na
motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a problémům
raději předcházejte. Na jízdu je potřeba
se soustředit, nikdy nejezděte, pokud se
na to necítíte.









Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu,
že se na svoji motorku můžete spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré své motorce a gumám dopřát, aby se
ohřály na správnou provozní teplotu.
Není třeba připomínat, že alkohol ani
jiné návykové látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!

Základní bezpečnostní
pravidla:
 dodržujte stanovenou rychlost - ostat-








ní účastníci silničního provozu většinou neumí odhadnout vaši rychlost
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy vám může zachránit život, přes
kombinézu je dobré navléci reflexní
šle či vestu
základní podmínka je předvídat –
svou bezpečnost máte především ve
svých rukou
nikdy nemáte 100 % přednost – vždy
je zapotřebí počítat s tím, že vás může
někdo na silnici ohrozit, byť máte podle předpisů přednost
neustále vyhodnocujte okolní situaci,
nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled o všech a o všem
udržujte bezpečný odstup
v žádném případě nevjíždějte rychle
do zatáček, u kterých nevidíte konec
a nemáte přehled, co se v nich děje
nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce
brzdících aut, nikdy nevíte, proč brzdí, co je před nimi
nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není
chyba si předjíždění rozmyslet a počkat
na vhodnější dobu...
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař
Policie ČR
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Mobilní hospic sv. Kryštofa
pomáhá lidem v závěru života
Mobilní hospic sv. Kryštofa pomáhá nevyléčitelně nemocným
lidem důstojně prožívat závěr jejich života. Pro umírajícího člověka je důležité, aby netrpěl bolestí a zůstal ve svém domácím
prostředí, kde o něj za pomoci mobilního hospice mohou pečovat jeho blízcí.
Odbornou zdravotní péči přímo v domácnostech klientů zajišťují speciálně školené zdravotní sestry ve spolupráci s lékaři. Ke kvalitě života umírajícího člověka přispívá také poskytovaná psychologická a sociální podpora nebo nabídka duchovní
služby. Služba mobilního hospice je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je bezplatná. Náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klientů a za podpory donátorů Charity Ostrava. Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje péči o klienty v Ostravě
a okolním regionu s dojezdem cca do 35 km.

Jarmark výrobků tréninkové dílny
Charity Ostrava
Charita Ostrava srdečně zve na Jarmarky tréninkové dílny.
Výrobky jako pouzdra, kapsáře k lavici, obaly na knihy, tašky,
kabelky, zástěrky, chňapky, prostírání, drátované věci, keramika, svíčky jsou výrobky ruční práce v rámci sociální rehabilitace maminek s dětmi a mužů bez domova ve službě Charitního
střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace. Celý výtěžek z prodeje
bude využit v rámci veřejné sbírky Charity Ostrava na zajištění
kvality této poskytované služby pro lidi bez domova.

Jarmark proběhne 18. 6. 2017
od 8.30–9.30 hod. a od 11.00 h
v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Ostravě-Staré Bělé.

Více o službě na webu: http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/mobilni-hospic-a-osetrovatelska-sluzba-krystof/

http://ostrava.caritas.cz/akce/jarmark-vyrobku-charitniho-strediska-sv-lucie-18-6-2017/

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 15. 6.
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!
http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-15-6-2017/
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KOVOVÝROBA - ZÁMENICTVÍ
STAVBY PLOTp NA KLÍ

x KOVOVÝROBA + montáž:
o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠT , M\ÍŽE,
PLOTOVÉ DÍLCE, RpZNÉ DOPLGKY
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce
s rƽznou výplní

x PLOTY NA KLÍ-PRODEJ MATERIÁLU
o Rƽzné typy vēetnĢ bran a branek
o PĢstujeme THUJE na živý plot

x GARÁŽOVÁ VRATA www.vrata-ostrava.cz

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