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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
sklizené obilí z polí
ve mně probouzí vzpomínky na místní stodoly, v nichž probíhalo
klasické mlácení s mlátičkou. Vyzkoušeli jsme
si všechny role obsluhy:
podávání snopů z fůry,
vkládání do mlátičky,
odebírání pytlů s obilím - „se zbožím“, jak
se říkalo, ukládání „mrvjanek“ (balíků) slámy.
Prášilo se, fůra za fůrou projížděla stodolou,
až do chvíle vymlácení
celé úrody. V pauzách
jsme se přejídali s děckama žňovými hruškami, skákali do slámy
Arnošt a Marie Adámkovi při přea pak se těšili na koupádávání dožínkového věnce ve dvoře
ní v Odře. V době družFrantiška Sýkory.
stevního hospodaření
probíhaly za kravínem noční výmlaty. Byli jsme ve věku středoškoláků, noční výmlaty byly pro nás dobrodružstvím a zkouškou
vlastních fyzických sil. Občas jsme si potmě nadojili v kravíně
mléko, jednou zachraňovali telátko topící se v jímce s hnojůvkou a nad ránem se koupali v novém koupališti. Práce spojená
se zábavou. Zažili jsme svítání s východem slunce, cvrčky ve voňavé trávě na lukách – zkrátka romantika ze všech stran. Ideální podmínky pro tvorbu charakterů, životních postojů a utváření žebříčku hodnot.
Samozřejmě, že lidské povahy nebyly ani v minulosti průzračné, vždycky se zvažovalo, komu věřit a komu ne. Dnes je však
čím dál těžší umět oddělovat zrno od plev. Lidé se chovají i na

Podzimní vydání 2017
úrovni prostého občana neupřímně, jsou nekritičtí k sobě, zato
kolem sebe posuzují kdekoho. Mrzí mě, že se projevuje často
necitlivé, netaktní chování, dokonce vůči lidem, které zasáhla
smutná životní událost. Bylo zaznamenáno i bezohledné střílení
z pistole v noci. Vrcholem schválnosti je vykopaná díra za mostkem Zdeněk na košatecké straně v katastru Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde utrpěla úraz cyklistka ze Zábřehu. Typickou ukázkou
v našich podmínkách je nekázeň v dopravě - porušování rychlosti, parkování a nekázeň v odkládání odpadů - házení stavebních
odpadů do lesa, příkopů, kontejneru u hřbitova, ke kontejnerům
na tříděný odpad. Sběrný dvůr jako by pro ně neexistoval! Nápravu vidíme jedině v přímém označení hříšníka a následném
trestu.
Problémy s bezpečností a dopravou řešíme ve spolupráci
s Městskou policií Ostrava. Požádali jsme městskou policii o měření frekvence průjezdu motorových vozidel a jejich rychlosti na
Staroveské ul. v úseku od Staré Bělé po křižovatku Staroveské se
Světlovskou. Výsledky měření budou sloužit jako podklad pro
žádost o vybudování úsekového měření na Staroveské ul.
Místa s kontejnery a odlehlé lokality chceme sledovat kamerami nebo fotopastmi. Psaní cedulek a upozornění pozbylo smyslu.
Velkou radost máme z nového mostku, který je součástí cyklostezky ve směru na Starou Bělou. Mostek postavil náš místostarosta Zdeněk Dvorský za pomoci Martina Bergra a Honzy Vidličky. Děkujeme jim za práci.
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Současné stavební akce

Připravujeme

Firma Lesostavby dokončuje projekt Odvodnění cvičné
louky pro hasiče. Ještě proběhnou terénní práce se zatravněním a úprava kopce se zbytkovou zeminou. Lesostavby pracují
čistě a rychle. Do konce září je plánovaná kolaudace.

Pokud získáme rozhodnutím komise životního prostředí finance, budeme moci provést výsadbu zeleně u pomníku
a na hřbitově. V podzimních měsících chceme také opravit
kapličku sv. Floriána na Světlovské ul. V prosinci dojde k výměně výtahu v domě s malometrážními byty.

Plánované kulturní akce
Letos se neuskuteční Svatováclavský koncert v našem kostele, protože ve vedlejších obcích koncerty budou. Zvu tedy všechny zájemce do staroveského zámku, kde 30. 9. v sobotu
v 17:00 hod. vystoupí Pěvecké sdružení moravských
učitelů. V případě špatného počasí bude koncert v kostele.
1.12. v pátek U Psoty se bude konat tradiční Jarmark.
27.12. ve středu v kostele sv. Floriána Vánoční koncert.
Na počátku nového školního roku přeji pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům, rodičům a dětem klidnou,
tvořivou atmosféru ve škole i v rodinách.

Další projekt se týká Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ul. Frankova. V ul. Na Smyčce pokračují práce podle plánu. Firma Hydrospor pracuje spolehlivě, složitější část projektu
nastane v blízkosti domu s malometrážními byty, kde bude třeba brát v úvahu technická opatření statika.
Závěrem upozorňuji na opravu ul. Světlovské v úseku za hřbitovem až do Krmelína od 25. 9. do 31. 10. 2017. Neprůjezdná bude ale jen 4 dny.
Marie Matějová

Vzpomínka na Ing. Jiřího Lišku
25. července 2017 nás náhle opustil ve věku 74 let pan Jiří
Liška, dlouholetý člen zastupitelstva městského obvodu Proskovice. Do veřejného života v obci se zapojil v roce 1998 jako
člen zastupitelstva, místostarosta a předseda kontrolního výboru. Oceňovali jsme jeho racionální, přímé jednání, smysl pro pořádek a zodpovědný, svědomitý přístup k práci. Téměř 20 let služby pro veřejnost je jeho osobním vkladem do
budoucích proměn městského obvodu Proskovice. Za práci
a přátelské vztahy panu Jiřímu Liškovi děkujeme.
Marie Matějová, starostka

3

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
• vzalo na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva
pana Petra Kubánka,

• rozhodlo o prodeji pozemku par. č. 556/2 a o uzavření kupní
smlouvy,

• odvolalo Mgr. Evu Petrůjovou z funkce členky Kontrolního
výboru zastupitelstva,

• rozhodlo o vyřazení majetku z evidence městského obvodu Inženýrské sítě Kuřín – dvojí evidence – magistrát a městský
obvod,

• zvolilo Mgr. Evu Petrůjovou předsedkyní Kontrolního výboru zastupitelstva,
• zvolila pana Radovana Matěje členem Kontrolního výboru
zastupitelstva,

• rozhodlo o vyřazení majetku z evidence městského obvodu – kanalizace Proskovjanka – dvojí evidence – magistrát
a městský obvod,

• schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice za 1. pololetí 2017,

• rozhodlo vydat souhlas se svěřením pozemků dotčených
stavbou „Cyklistická trasa L v Ostravě-Proskovicích“.

bezpečného bodavého hmyzu, jako GPS navigaci a pro komunikaci s Krajským operačním a informačním střediskem HZS
MSK,

Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 3.000,- Kč pro
čtenáře místní pobočky - výherce soutěží pořádaných místní
pobočkou knihovny v Proskovicích,
• rozhodla o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši
3.000,- Kč příspěvkové organizaci Knihovně města Ostravy, IČ 00097586, 28. října 289/2, Ostrava-Moravská Ostrava, na pořízení nových knih a časopisů pro místní pobočku
knihovny v Proskovicích,
• rozhodla o poskytnutí neinvestičních účelových dotací těmto
spolkům:
- Společnost přátel Poodří, Kč 2.000,- na vydávání vlastivědného časopisu Poodří v roce 2017,
- Myslivecký spolek Odra, Kč 5.000,- na částečné zajištění
krmné základny zvěře,

• rozhodla o uzavření Dodatku č. 15/2017 ke smlouvě o výpůjčce
mezi HZS MSK a městským obvodem, jehož obsahem je aktualizace seznamu vypůjčeného majetku jednotce SDH Proskovice,
• vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice ke dni 30. 6. 2017,
• rozhodla o spolufinancování 7. ročníku Míčového pětiboje
v Proskovicích ve výši 4.000,- Kč na pořízení odměn pro vítězná soutěžící družstva,
• schválila nový návrh „Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ ve kterém byly upraveny finanční limity v jednotlivých kategoriích zakázek,

- Kreativní klub Proskovice, Kč 6.000,- na úhradu dopravy
zájezdu do Luhačovic,

• rozhodla o záměru nájmu nemovitého majetku svěřeného
městskému obvodu - nebytové prostory (poštovna) v objektu domu s malometrážními byty 5/317, na pozemku par.č.
194/3, zastavěná plocha a nádvoří, budova, k. ú. Proskovice,

- Junák - český skaut, Středisko Stará Bělá, Kč 5.000,- na
částečnou úhradu kancelářských, výtvarných a rukodělných potřeb.

• jmenovala na nové funkční období Školské rady u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice za zřizovatele
Mgr. Marii Matějovou.

• rozhodla o pořízení tabletu do 7 tis. Kč pro jednotku SDH
Proskovice pro pravidelné držení hotovosti, na likvidaci ne-

Miloslava Vidličková

INFORMACE K PARLAMENTNÍM VOLBÁM
V pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin se konají volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnost v Proskovicích pro tyto volby je v prvním patře budovy úřadu na ul. Světlovská 2/82.
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební místnost je toto nutno nahlásit předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 20. 10. 2017 přímo ve volební místnosti členům volební komise. Členové volební komise pak navštíví tyto občany s přenosnou
volební schránkou v sobotu dopoledne.
Voličské průkazy pro tyto volby vydáváme na úřadě do
18. 10. 2017 do 15:30 hodin (termín pro osobní podání žádosti s převzetím).
Věra Adámková
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Stručný přehled hospodaření městského
obvodu Proskovice za I. pololetí 2017
Název
Daňové příjmy

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

Plnění
v Kč

% plnění
upraveného rozpočtu

698

698

635.630,-

91

1 538

1 561

729 808,-

46

497

942

690 172,-

73

6 436

7 675

2 871 050,-

37

95

95

36 250,-

38

Kapitálové příjmy

0

758

757 271,-

100

PŘÍJMY CELKEM

9 264

11 729

5 720 181,-

49

Běžné výdaje

9 255

11 216

4 362 942,-

39

Kapitálové výdaje

1 017

4 604

359 414,-

8

VÝDAJE CELKEM

10 272

15 820

4 722 356,-

30

Nedaňové příjmy
Transfery ze státního rozpočtu
Převody mezi statutárními městy –
příjmy
Konsolidace

Daňové příjmy obce evidují místní poplatky ze psů, poplatky
za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a daň z nemovitostí.
Nedaňové příjmy obce evidují běžné příjmy z pronájmů pozemků, nebytových a bytových prostor, z pronájmu hrobových
míst, z úroků bankovních vkladů, ze služeb občanům, z věcného
břemene, z prodeje šrotu aj.
Transfery ze státního rozpočtu jsou určeny na výkon státní správy, na výkon sociální práce a pro školství - na projekt
„S úsměvem do školy“ z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody - příjmy jsou peněžní prostředky převedené na bankovní účet městského obvodu z bankovních účtů statutárního
města na činnost. Poskytnuté prostředky se dělí na:
neinvestiční neúčelové - na provoz městského obvodu, na
provoz školství,
neinvestiční účelové - na plavecký výcvik žáků základní školy, na prevenci kriminality,
investiční neúčelové - na investiční akce s finanční podporou městského obvodu,
investiční účelové - na investiční akce s finanční podporou
magistrátu města.
Konsolidace vyjadřuje převody mezi běžným účtem a účtem
sociálního fondu.
Do běžných výdajů řadíme veškeré výdaje spojené s činnosti, správou a údržbou městského obvodu. Z výdajů jsou také poskytovány neinvestiční účelové dotace neziskovým organizacím
a fyzickým osobám převážně v městském obvodě a příspěvek na
provoz pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.

Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením
dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku. Realizované výdaje byly v 1. pololetí za:
- zpracování rozpočtu stavby „Stavební úpravy MŠ Proskovice - přístavba a změna užívání 1. podzemního podlaží“
- zpracování žádosti o poskytnutí podpory z IROP k projektu
„Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice“
- konzultační podporu a spolupráce při přípravě dokumentů
před realizací prací na žádosti o dotaci k akci „Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro
ZŠ“
- pořízení kamery do budovy Základní školy
- zpracování PD pro stavební povolení „Výměna výtahu
v domě s malometrážními byty“
- výdaje spojené s výkupem pozemků pod místními komunikacemi
- zpracování projektového záměru (studie) včetně odborného
stanovení ceny stavebních prací pro akci „Novostavba hasičské zbrojnice“
V průběhu 2. pololetí budou realizovány akce:
- vzduchotechnika kuchyně v budově mateřské školy,
- zpracování projektové dokumentace k akci „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ul.“,
- výměna výtahu v domě s malometrážními byty,
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, územní rozhodnutí a dokumentace pro provádění stavby
k akci „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice“.
Táňa Paličková
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Proskovické katastry – pokračování
Změny ve společnosti, které proběhly
od zrušení nevolnictví až po zrušení roboty, měly zásadní dopad na život v obci. Sedláci a chalupníci si mohli „své“ pozemky,
které do té doby měli v dědičném nájmu
i ostatní robotní povinnosti, postupně vyplatit. Hospodaření na panských velkostatcích ve vlastní režii ztrácelo na významu.
Chov skotu a ovcí v našem panském dvoře
zanikl. Polnosti a louky byly za hotové peníze pronajímány. Ve dvoře zůstal jen šenk,
který byl později pronajat a dvůr současně
sloužil i jako obydlí hajného. Nájemci polí
a luk byli převážně místní, ale nejlepší parcely při hranici se Starou Vsi měli pronajaté
starovjaci. Zápisy v obecních gruntovních
a hlavních knihách (předchůdce katastru nemovitostí) končí datem 15. 6. 1850.
V souvislosti se vznikem obecních samospráv a některých úpravách státoprávního uspořádání byl nový zákon o zavedení
pozemkových knih přijat až v r. 1871. Zákon stanovil zaznamenat veškeré nemovitosti, včetně práv s nimi spojenými do pozemkových knih, které se staly veřejnými.
Následovně byla zákonem o evidenci daně
pozemkové určena přesná pravidla pro zápis tak, aby vše bylo v souladu mezi evidenci a skutečným stavem. Od roku 1898 bylo
nařízeno používat v katastrální evidenci
metrické míry.
Tento katastr pozemkové daně přešel i do platnosti nově vzniklé ČSR. V r.
1919 byl vydán zákon o pozemkové reformě, na jehož základě se prováděla parcelace panských velkostatků. V Proskovicích
to byla parcelace církevního velkostatku
olomoucké kapituly. Zde považuji za nutné vysvětlit, že se jednalo o komunitní velkostatek kapituly (kapitula je sbor duchovních, který byl nápomocen biskupovi, resp.
arcibiskupovi jak při organizaci duchovní činností, tak i péči o katedrální školství
– univerzitu, resp. opravy kostelů. Výnos
tedy nebyl používán jako osobní prebendy jejich funkcionářů). Velkostatek vznikl z pobělohorských konfiskací panství
Petřvaldských, tj. obcí Petřvald, Petřvaldík a Košatka. Po skončení třicetileté války
bylo k němu připojeno ještě panství Zábřeh
s Výškovicemi a Starou Bělou. Vedení statku bylo od počátku na zámku v Petřvaldě,
až koncem druhé poloviny 19. stol. se přestěhovalo do Staré Bělé. V roce 1905 prodali Potštatští staroveský velkostatek (který drželi od r. 1618) olomoucké kapitule.
Přídělovým zákonem z r. 1920 byla rozdělena půda a louky zejména dlouholetým
pachtýřům a žadatelům z řad domkařů,
dělníků i drobných živnostníků za přiměřenou náhradu. Panské polnosti se tehdy

nacházely po obou stranách původní staré cesty na Starou Ves, od kříže u dnešního penzionu Florián, tedy na levé straně
ve směru na Malý Klínec a na pravé straně, tzv. Landek, to je celá dnešní zástavba od ulice Kalužní k tehdejšímu Příhlavku (ulice Jarkovská a Nad Hůrkami). Dále
to byly lány rolí od polní cesty, odbočující
za Vlčincem k Rybníčkům, ve směru k Prostřednímu Dolu a za ním k Jarkovu. Louky
velkostatku se rozkládaly převážně ve vysoušených rybnících. Ty se táhly od Olšáku po levé straně cesty za mlýnem (součásti
dnešní cyklostezky) a na pravé straně cesty následoval bývalý Siťák, dále Velký Prostřední rybník a posledním v našem katastru byl pod cestou za dnešní zemědělskou
farmou Menší rybník nazývaný též Paskovják (podle nájemce, kterým byl dříve paskovský pivovar). Tyto louky byly při téměř
každoročních povodních chráněny rybničními hrázemi. Jediná panská louka na břehu Odry bylo Zahrází. Ta se nacházela za
hrází Prostředního rybníka, v jeho dolní
části a po celé délce hráze Paskovjáka (dnes
již z velké částí zmizela v řece Odře).
O příděly se v poválečných létech bídy
rozpoutal “boj“. Parcely byly rozděleny
mezi téměř 200 nových vlastníků o velikosti jedné až dvou měřic. Značnou část luk
dostali žadatelé z dolní části Staré Bělé, téměř celý Paskovjak a část parcel ve Velkém
Prostředním rybníku. Většinou se jednalo o dlouhodobé nájemce (min. 18 let). Na
všechny místní žadatele se v našem katastru nedostalo. Podařilo se jim ale uplatnit
své žádosti při parcelaci košatských luk. Ty
byly pro nás přístupné po dřevěném mostě, který se nacházel přibližně 50 m po toku
Ondřejnice od dnešní lávky na cyklostezce.
Chatrný most byl v šedesátých létech min.
století rozebrán a místo bylo upraveno jako
brod.
Celá parcelace, včetně zápisu do katastru, se táhla ještě delší dobu. Dobíhaly staré
dosud platné nájmy a peněžitá úhrada přídělů mohla být rozvržena až na 20 let. Ceny
se pohybovaly v průměru 900 až 1000Kč
za měřici a staří nájemci platili až o třetinu méně. Rozdělení půdy a luk zvýšilo chov
dobytka i drobného hospodářského zvířectva a vydatně pomohlo hlavně těm nejchudším v následujících létech hospodářské krize. Parcelaci pozemků mezi drobné
vlastníky nám dnes připomínají jen hraniční kameny, které můžeme spatřit při procházce po starých rybničních hrázích.
Nový katastrální zákon byl přijat až v r.
1927. Zákon byl velmi přesný a evidence
podle něj byla řádně vedena až do r. 1938.
Následující válečné události, konfiskace

a revize první pozemkové reformy, způsobily rozsáhlé změny vlastnických práv,
které však nebyly řádně podchyceny. Často docházelo k nesouladu mezi katastrem
a skutečnosti. Po změně politických poměrů v roce 1948 neměl stát zájem na uplatňování soukromých práv k nemovitostem.
Soukromá práva v létech 1951 až 1964 nepodléhala evidenci. V r. 1964 byla sice zavedena evidence nemovitostí, ale vlastnictví přecházelo jen registrací smlouvy na
státním notářství. Socialistické hospodářství v zemědělství potřebovalo především
znát, kdo půdu obhospodařuje a ne vlastní. Pozemkový katastr přestal být udržován, až v r. 1971 byl zrušen. Pro plánování
a řízení zemědělství byla zavedena jednotná evidence půdy. Při tzv. hospodářsko-technických úpravách půdy došlo k zorání mezí a scelení orné půdy, luk a lesů do
velkých celků. Z velkých ploch byly odstraněny „hraničáky“ (hraniční kameny), které
mohly poškodit zemědělskou techniku. Vše
nebylo ani řádně podchyceno a tyto plochy
byly vedeny jen ve zjednodušené evidenci.
Teprve návrat k demokratickým poměrům
po roce 1989 a zákonné úpravy občanského zákoníku vytvořily podmínky pro přijetí nového katastrálního zákona. Usnesení
vlády z r. 1993 rozhodlo o zpracování katastru nemovitostí moderní formou digitalizace, která propojuje evidenci s mapami.
Při digitalizaci se vycházelo z dosavadních
katastrálních map a evidence. Byla provedena obnova mapování vč. pozemkových
úprav, přepracování v metrickém měřítku a zaznamenání změn. Vlastníci pozemků byli seznámení se skutečností a tam kde
došlo k případným nejasnostem (pro odstranění hraničních symbolů v minulosti) mohli požádat o vyměření hranic svých
parcel. Ty pak byly nově označeny kolíky
s plastem.
Nová katastrální mapa našeho městského obvodu má 3358 parcel o celkové ploše
343 025 m2. Zde však nutno poznamenat,
že v místech kde tvoří hranici neregulované vodní toky Ondřejnice a Odry již mapa
neodpovídá skutečnosti.
Po ukončení prací souvisejících s obnovením katastru a digitalizaci přešla daňová povinnost na vlastníka pozemku. Přes
veškerou snahu se však nepodařilo úřední
cestou majitelé některých parcel dohledat.
Seznamy vlastníků včetně parcel jsou vyvěšeny na úřední desce a webových stánkách
obvodu na webu ČÚZK. Jedná se vesměs
o naše bývalé občany, nebo jejich potomky.
Excerpované materiály:
AMO – archiv obce Proskovice
Jiří Lyčka – kronikář
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Letní aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz

Tenisový turnaj
losovaných dvojic

Krásné letní počasí umocnilo pohodu tradičního turnajového klání losovaných dvojic, které se každoročně koná na začátku prázdnin a letos vyšlo na sobotu 1. července 2017. Účast
24 tenistů sledovali také další diváci, kteří se přišli pobavit
a ochutnat vynikající guláš.
Důmyslně vymyšlený systém losování dvojic i vzájemných
zápasů určil po čtyřech kolech her na 4 vítězné gemy s maximálně jednou výhodou 16 nejúspěšnějších hráčů, kteří postoupili do závěrečného „pavouka“. Vzájemné zápasy byly
rychlé, často velmi vyrovnané a musely být odehrány během
25 minut. Za každý vyhraný gem získal hráč jeden bod. Maxima 16 bodů dosáhli dva hráči, ale postoupili také ti, kteří
měli 10 vítězných gemů. Získaný počet bodů nepřispěl k vítězství v turnaji, pouze kvalifikoval tenisty do dalšího stupně
soutěže. Do finále pavouka se po vyřazovacích zápasech dostaly dvojice Marek Kunz se Standou Polzerem a Petr Palička
s Martinem Adamovičem, přičemž vyhráli Marek se Standou.
Určením vítězů turnaje a předáním cen však sportovní sobota zdaleka nekončila a příjemná zábava pokračovala i ve
večerních hodinách. Děkujeme za hezky strávený den všem
účastníkům – tenistům i divákům – a zejména pořadatelům
turnaje oběma Tomášům, Kadlecovi a Křůmalovi.

Výměna oken v sokolovně

Všechno klaplo, jak bylo domluveno, pan Poloch vyrobil
pro naši sokolovnu nová okna s dřevěnými rámy a pan Falat
vyměnil stará okna za nová. Petr Šmíd začal s opravami omítek ve velkém sále sokolovny. Poté následoval celkový úklid,
na kterém se podílely jak sestry sokolky, tak i některé nečlenky sokola.
Obzvlášť pracovitá Ivana Kunzová se dala do natírání
ústředního topení. Původně jsme uvažovali jen o nářaďovně, ale Ivu to tak bavilo, že je k nezastavení a pravděpodobně
to natře všechno… A její manžel, zasloužilý bratr sokol Martin Kunz, vymaloval nářaďovnu. Se všemi spolupracuje náš
správce sokolovny Roman Dobeš a jeho přístup také musíme pochválit!
Díky všem, kteří nám pomáhají zvelebovat sokolovnu, její
okolí, sportoviště a jakkoliv se aktivně zapojují do našich sokolských aktivit.
Táňa Paličková

Country tanečnice
na Svatojánských slavnostech

Jitka Švihelová

Na červnových Svatojánských slavnostech předvedly ženy
sokolky taneční country vystoupení, které zopakovaly po
velkém úspěchu na sokolském plese. Tanec s nimi nacvičila Blanka Hankeová. Nálada na slavnostech byla, stejně jako
roky předcházející, výborná. Hudební program byl bohatý,
pro děti připravil TJ Sokol soutěže, samozřejmě nechybělo
jídlo a pití a nakonec díky našim hasičům vzplál krásný svatojánský oheň. Už teď se těšíme na další ročník. 
Lucie Petrová

7

Sokolský letní tábor
Rosička již potřetí

Ano, je to tak. I letos, v době od 1. - 14. července se 52 malých táborníků a 14 dospěláků vydalo na 325 km cestu vlakem, autobusem a pěšky do letního stanového tábora ČOS
Rosička nedaleko Jindřichova Hradce.
Název „Indiánskou stezkou“ znamenal, že celý tábor se nesl
v indiánském duchu. Malí indiáni si pod dohledem svých vedoucích Verči, Blanky, Péti a Standy sami vyráběli totemy,
táborová trička, náramky, tomahavky, lapače snů a taky indiánská obydlí. Děti absolvovaly každodenní pestrý program
od rána až do večera téměř v poklusu a nezastavili se ani vedoucí, kteří měli k ruce čtyři pomocné instruktory: Vojtu,
Dominika, Lucku a Káju. Na hladký průběh a chod tábora
dohlížel velký náčelník Tom.
Nejdůležitější součástí každého tábora je kuchyně, protože platí, že na táboře nikdo nesmí mít hlad a musí všem
chutnat. Tady si jedničku s hvězdičkou zaslouží šéf kuchyně
Zdeněk a jeho tým Míša, Marcela, Radim, Jana a taky zdravotnice, kuchtička a chůva v jedné osobě, Simona. Dětem letos „indiánská“ strava opravdu chutnala; snědly všechno, co
jim v kuchyni do ešusů naložili.
Letošní úlohu „Ferdů mravenců“, kteří zajišťovali technický chod tábora, plnili Honza s Dominikem a jako všichni,
i oni se museli pěkně otáčet.
Kromě programu v táboře a okolí absolvovaly děti i několik
výletů, např. celodenní autobusový zájezd do Českého Krumlova s prohlídkou města a zámku. V Klášterech Krumlov si
zájemci dokonce mohli upéct koláče podle původní receptury.
Letos poprvé táborníci podnikli dvoudenní výpravu na
hrad Choustník. Noc strávili venku pod přístřeškem, a aby si
užili i trochu strachu, mohli na vlastní oči spatřit Bílou paní
na hradbách.
K tradičním výletům patřil i pěší pochod na zámek Červená Lhota, kde si děti kromě nádherného okolí užily i loutkové představení.
A ještě další novinka na letošním táboře – akce s názvem
„Den naruby“, kdy vedoucí strávili den v kuchyni a starali se
o hladové krky; 130 langošů mluví za vše. Kuchtíci se zase
věnovali celý den dětem. Vše dopadlo skvěle ke spokojenosti všech.
Pobyt uprostřed krásné jihočeské přírody skončil, ale vzpomínky zůstávají a s nimi i přání, že příští léto se zase všichni
sejdou na Rosičce.
Eva Petrůjová a Veronika Dostálová

Župní přebor v tenise

V sobotu 12. srpna se na tenisových kurtech v Ostravě-Výškovicích uskutečnil již třetí ročník přeboru Sokolské župy
Moravskoslezské v tenisu jednotlivců. Naši tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava-Proskovice, kterou svou účastí podpořili
také rodinní příslušníci hráčů, zastupovali čtyři tenistky a dva
tenisté. Ženskou kategorii reprezentovaly Dagmar Pustková,
Regina Šerá, Veronika Kadlecová a Iva Kunzová, mužskou věkovou kategorii od 46 do 59 let reprezentovali Martin Kunz
a Tomáš Kadlec. Po velkých bojích nakonec Dagmar Pustková obhájila své prvenství z předcházejících let a Martin Kunz
skončil třetí ve své kategorii. Ostatní tenisté bohužel medaili
nedostali, ale myslím si, že si každý zahrál krásné zápasy. Počasí i přes nepříznivou předpověď vydrželo a všechno dopadlo ke spokojenosti všech sportovců i fandů.
Děkujeme našim tenistům za skvělou reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu!
Regina Šerá

Tenisový rok Dagmar Pustkové
a Lenky Kováčechové
v Proskovicích

I tento rok jsme s Lenkou Kováčechovou odehrály všechny tenisové dvouhry i čtyřhry a máme vzájemné zápasy již
na konci srpna úspěšně za sebou. Naštěstí nás žádný vážnější úraz nepotkal a podařilo se nám všechny naše soupeřky celkově porazit. První místo pro Proskovice je jak se říká „doma“!
Nebylo to vůbec snadné, protože některé soupeřky jsou
skvělé hráčky a hlavně jim to tenisově myslí. Ale letos jsme
měly s Lenkou natrénováno a štěstí stálo při nás. Jsme za to
skutečně rády! Stručně popíši naše zápasy.
1. zápas se odehrál 14.5. ve Staré Bělé (zrovna byla pouť
a hudba nám krásně hrála do „rytmu“), což byla pro mě jako
občanku Staré Bělé „srdeční záležitost“. I když už léta bydlím
ve Staré Bělé, pořád se cítím doma v Proskovicích.
pokračování na str. 8
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Dodnes jsem členkou T. J. Sokol Proskovice a jezdím hrát
tenis do Proskovic. I když tam máme jen jeden kurt, tak já to
tam mám prostě ráda! Ten božský klid, zeleň …. Starou Bělou jsme porazily 3:0.
2. zápas se odehrál 21.5. na Hukvaldech. Tam jezdíme s Lenkou rády, protože se s holkami z Hukvald setkáváme i mimo
naši soutěž, a to na přátelském zápase minimálně jednou ročně. Počasí nám přálo, i když jsme musely přerušit hru pro
menší „přepršku“. Vše se nám podařilo dohrát a tým Hukvaldy B jsme porazily 3:0.
3. zápas se odehrál 4.6. u nás v Proskovicích a opět jsme
s Lenčou proti Hukvaldům, tentokrát proti týmu A, uspěly.
Holky bojovaly statečně, ale naše hra měla „šťávu“. Porazily
jsme je také 3:0.
4. zápas se odehrál v Proskovicích.
A protože se naše tenisová základna pomaloučku „rozrůstá“, tak holky Regi, Míša, Jitka, Iva, Eva a Verča vytvořily nový tým Proskovice B.
Letos začaly hrát s námi tuto soutěž neregistrovaných hráček. Lenka
Kováčechová a já hrajeme už 5. rokem za Proskovice A. Po krásných tenisových výměnách jsme
s Lenčou opět odcházely z kurtu spokojené. Celkově jsme zvítězily 3:0. Musím říci, že se kvalita našich proskovických tenistek rok co rok „zvyšuje“ a nejsem si jista, zdali příští rok
naše „soupeřky“ porazíme. My s holkami trénujeme a máme
k sobě velmi pěkný vztah, i když hrajeme za jiný tým, ale jak se
říká „pod jednou střechou“.
5. zápas se odehrál 25.6. v Krmelíně a byl to pro mě velmi
těžký los. Hrála jsem s o mnoho let mladší hráčkou Valerií,
která kdysi tenis hrála závodně. Tentokrát se Lenka dívala na
mě a strašně mi fandila. Ona měla svou dvouhru již úspěšně
za sebou a bylo hodně důležité tento můj zápas dotáhnout do
vítězného konce. A po velkém boji se mi to povedlo. Nakonec
jsme zvládly i čtyřhru 6:1, 6:1. Tento den bylo naše celkové vítězství 3:0 proti Krmelínu B.
6. zápas se odehrál 3.8. proti Baníku. Toto jsou velmi obávané soupeřky a zároveň naše kamarádky - Pavla a Věrka. Zápas
se sice nedohrál tentýž den, ale o pár dnů později z důvodu silného deště. Už když jsme začaly hrát dvouhry, ke konci prvního setu nám začalo šíleně pršet. Čekaly jsme pak ještě asi hodinu a nakonec jsme dvouhry dohrály. Nemohu opomenout
zmínit tento den maximální herní nasazení Lenky Kováčechové! Já už měla dávno odehráno a Lenča ještě hodinu a půl bojovala velmi tvrdě na kurtu. Nakonec podlehla své soupeřce
po krásném a poctivém boji 6:7, 6:4, 3:6. Toto odpoledne se
protáhlo až do pozdního večera a tudíž jsme už nemohly odehrát čtyřhru. Domluvily jsme se o pár dní později, že zápas
dohrajeme. Stav 1:1 nás neuklidňoval, protože jsme dobře věděly, že pokud čtyřhru prohrajeme, tak se můžeme rozloučit
s celkovým 1. místem. Měly jsme totiž podobnou zkušenost
z minulého roku, kdy jsme prohrály jen jednou, a to s Krmelínem A, který měl také jen jednu prohru, ale rozhodl náš vzájemný zápas. Proto jsme loni skončily s jednu porážkou na 2.
místě. Nakonec se nám čtyřhru podařilo až nečekaně snadno vyhrát 6:2, 6:1, což nás mile překvapilo. Čekal nás pak už
jen jeden, a to velmi důležitý závěrečný zápas s Krmelínem A
(Šárkou a Rosťou).
7. zápas se měl odehrát v Krmelíně 20.8. v 8:30hod., ale nakonec kvůli vydatnému dešti jsme hrály až od 16 hod. S Lenčou jsme strašně chtěly vyhrát, ale věděly jsme, že obě naše
soupeřky jsou také velmi dobré hráčky, navíc je Šárka Ode-

hnalová naše dobrá kamarádka. Víme, že vždy bojuje až do
„posledního dechu“. Tentokrát los padl na Lenku, aby hrála se Šárkou. Já hrála s Rosťou. Její hra mi moc nevyhovuje,
ale pokud chcete vyhrát, tak musíte umět hrát s každým. Ten
den jsme s Lenčou porazily naše soupeřky shodně 6:3, 6:1. Věděly jsme v tuto chvíli, že i kdybychom čtyřhru prohrály, tak
budeme celkové vítězky za rok 2017. A to byl moc krásný pocit! S Lenčou jsme nastoupily na čtyřhru s tím, že si to jdeme
„užít“. Také tento zápas jsme zvládly.
Tento rok se nám s Lenčou podařilo všechny zápasy celkově
vyhrát, což je pro nás obrovský úspěch. Nevím, zda se nám to
ještě někdy podaří při tak skvělé konkurenci.
Za celých 5let jsme byly 1x na 1. místě, 2x na 2. místě a jednou jsme byly nuceny sezónu vynechat, kvůli zdravotním problémům Lenky. Toto už je naštěstí za námi a Lenča je fit.
Naše soupeřky většinou mají více hráček v týmu a troufám
si říci i za Lenču, že je to někdy velmi těžké odehrát v jeden
den těžkou 3 hodinovou dvouhru a hned jít hrát čtyřhru. Ale
nás to spolu (zatím) prostě hodně baví a těší! Nechci opomenout naše rodiny, tenisové kamarády a přátele, kteří nás velmi
podporují a chodí nás i povzbuzovat. Je to také jejich zásluha! Děkujeme! My s Lenčou doufáme, že pokud nás zdraví neopustí, tak to spolu budeme „táhnout dál“. Uvidíme, co nám
další tenisový rok přinese …
Dagmar Pustková

Letní kino Po strništi bos

Letní kino v Proskovicích je jednou z pěkných akcí, které pořádá naše tělocvičná jednota Sokol. Historicky již čtvrté promítání se konalo v areálu za sokolovnou v sobotu 26.
srpna. Nový český film Zdeňka Svěráka Po strništi bos přilákal nejen místní obyvatele, ale také diváky z blízkého okolí. Scházeli se již od šesti hodin odpoledne, aby si našli dobré
místo k sezení či ležení, okusili prodávané speciality a pobavili se. Konzumovali míchané limonády i další tradiční nápoje,
pojídali klobásky, chleby s pomazánkou i koláče, které sestry
doma sokolky upekly. Kdo přišel na promítání bos, dostal poukázku na hodinu cvičení v Sokole zdarma. Kromě filmového
zážitku se všichni těšili na setkání s přáteli a sousedy. Zábava pokračovala také dlouho po skončení promítání. Pohodovou atmosféru celé akce umocnilo počasí, kdy jeden z posledních tropických prázdninových dnů poskytl příjemný večer.
Součástí promítání byla, stejně jako minule, prezentace
k 90 letům od otevření sokolovny v Proskovicích, kterou najdete na našich webových stránkách www.sokol-proskovice.
cz a na naší facebookové stránce @tjsokolproskovice1 včetně
krátkého videa z akce.
Děkujeme divákům za to, že přišli, a organizátorům, členům naší tělocvičné jednoty a jejich rodinným příslušníkům
za zajištění celé akce.
Jitka Švihelová
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Označníky vztyčeny
Starobělští cyklisté si letos připomínají 110. výročí založení Klubu českých velocipedistů Stará Bělá několika skvělými
akcemi. Svůj jubilejní rok zahájili Novoroční jízdou na Hukvaldy a v létě vztyčili na cyklostezkách dva označníky. První
z nich je na hranici Stará Bělá-Výškovice
v lokalitě Na Starcu / Jastřabec a druhý
v lokalitě na Cigance na hranici Stará Bě-

lá-Krmelín. Na tvorbě obou označníků se
podíleli také naši aktivisté Luděk Luska,
Josef Makový, Antonín Janečka a Karel
Sýkora.
Znaky a jmenovky označníku Stará Bělá-Polanka n.O. jsou připraveny, ale stále se čeká na rozhodnutí, kde bude umístěn, neboť je „ve hře“ také nová cyklolávka
přes Odru někde pod Honculou.

Co dodat? Cyklisté navázali na naši
tvorbu označníků Proskovice-Stará Bělá
(Pod Ferdou, 2016) a Proskovice-Košatka
(Ondřejnice, 2017). Označníky pomáhají
turistům v orientaci a nám všem připomínají tradiční pomístní jména a hranice katastrů tak, jak je tvořili naši předkové.
Karel Sýkora

P OZ VÁ N K A
Naše tělocvičná jednota v Proskovicích se připojuje k mezinárodní akci
Týden v pohybu. Přijďte se podívat a zapojit se do jakékoliv aktivity v areálu
sokolovny, v době od 18. do 24. září 2017 zdarma!
Těšíme se na vás!

Rozvrh aktivit v rámci TJ Sokol Ostrava-Proskovice

Na celoroční pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve volném čase
je finančně přispíváno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Šance pro nezaměstnané starší 50 let
Nezisková organizace Rovnovážka, z. s. zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte práci šanci, který pomůže 30 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let zlepšit postavení na trhu práce. Projekt nabízí poradenství, motivační kurzy, počítačové kurzy i rekvalifikace. Více než polovině účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s finanční podporou pro zaměstnavatele. Aktivity projektu budou realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete již nyní. Účast je bezplatná. Projekt je financován
z Operačního programu zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.rovnovazka.cz.
Kontakt: Bc. Klára Tidrichová, tel.: +420 736 140 697, e-mail: rovnovazka@seznam.cz.
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Co se dělo u hasičů v létě?
Léto je pro nás hasiče vždy
spjato s větší zátěží. Jako
příklad můžeme uvést častý vznik požáru a nečekaných
událostí. Naši obec a jednotku díky Bohu nepotkala žádná nenadálá událost ani požár,
a proto jsme se mohli věnovat sportu zvanému Požární
útok. V našem sboru má tento sport velkou oblibu a dlouholetou tradici. V letošním
roce se účastní soutěží tři závodní družstva a to dva týmy
mužů (tým A, tým B) a jeden
tým žen. Tým mužů A se pravidelně účastní Moravskoslezské ligy (Msl), ani jeden závod
nevynechal a i přes menší neúspěchy se dokázal prosadit
mezi nejlepšími týmy např.
v Mošnově, kde jsme obsadili páté místo s časem 14,596.
Dalším týmem mužů jsou Pro-

zúčastnili jsme se 32 technických zásahů, při kterých jsme
najeli 778 km na území města
Ostravy.
Dále měla výjezdová jednotka jeden technický výjezd
mimo likvidaci nebezpečného hmyzu, a to pokácení suché
vrby v areálu MŠ.

A jak je to letos
u hasičů s kulturou?

skovice B. V letošní sezóně na
soutěži v Kozmicích se týmu
B podařilo umístit na 1. místě v neligových týmech. Letošním překvapením je tým žen.
Holky, které letos začaly běhat, se rychle sehrály jako tým
a úspěchy na sebe nenecha-

ly dlouho čekat. První úspěch
žen bylo třetí místo na Prchalově, dále přidaly i třetí místo
v Těškovicích. V Mošnově dokázaly svoje nejlepší umístění vylepšit a skončily druhé na
noční soutěži. Jejich největší úspěch je první místo v Tísku, v prvním i druhém kole závodu. Všem týmům přejeme
spoustu úspěchů.
Letošní letní sezóna nebyla
však jen o závodění. Jak jste se
mohli dozvědět v předchozím
čísle Floriána naše výjezdová
jednotka je zařazena do systému pohotovosti na likvidaci
nebezpečného bodavého hmyzu. Kluci se svého úkolu zhostili zodpovědně a služby, které
měli a mají plánované, dodržují a úspěšně tím plní úkoly
operačního střediska. Prozatím jsme měli službu tři týdny,

Jako každý rok jsme se
zhostili přípravy a zajištění
občerstvení na již tradičních
Svatojánských ohních společně s ostatními spolky z obce.
Akce se vydařila a slavila velký
úspěch jak v řadách návštěvníků, tak v řadách organizátorů.
Letos bohužel nebudeme
moci pořádat ani jednu soutěž v požárním útoku. Po dlouhém čekání se začala odvodňovat plocha bývalých pastvisek
a tím i naše sportovní trať.
Je vidět, že se v našem sboru pořád něco děje ať v řadách
sportovních, zásahových nebo
kulturních.
A jak se říká, hasičů není nikdy dost, proto má u nás každý
vrátka otevřené. Rádi přijmeme nové členy do řad sportovních (kontakt: Jan Tichý,
602 516 121 nebo zásahových
velitel jednotky Martin Syslo,
737 910 412).
Za SDH Proskovice
Martin Syslo

Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích
podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým
i dětem umírat v kruhu svých blízkých,
doma. Naše služby jsou pro pacienty
zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich
rodinám od potíží, ať už fyzických nebo
psychických, které onemocnění v zá-

věru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým
tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme
každý den do terénu, tedy za pacienty
domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí

i na území vašeho města. Nebojte se nás
kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit
poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém proﬁlu.

11

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL rozdělí letos
neziskovým organizacím 2 mil. Kč
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem
žádostí o udělení finanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou
zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě
podporuje kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým
hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Pro získání finanční podpory vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017, posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října
2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu najdete na webových stránkách www.
vitkovicesteel.com. O přidělení finančních příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Azylový dům umožňuje ženám s dětmi začít znovu
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům
poskytuje dočasné zázemí matkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a možnost zapojení se
zpět do běžného života. Cílem práce týmu
sociálních pracovníků je rozvíjení potřebných schopností a dovednosti uživatelek
služby, které jsou důležité pro řešení jejich nepříznivé životní situace. Azylový
dům provozuje od roku 1994 Charita Ostrava s kapacitou 9 matek a 15 dětí. V roce
2016 byla sociální služba poskytnuta 67
lidem (25 matek, 41 dětí, 1 těhotná žena).
„Když paní Dana se synem Jakubem
přišli o střechu nad hlavou a nastěhovali
se do Charitního domu sv. Zdislavy, bylo
patrné, že budou potřebovat velkou podporu při zvládání vzájemné komunikace
a povinností. Vzhledem k tomu, že před
svým příchodem do azylového domu byla
se svým synem jen v minimálním kontaktu, považovali jsme v rámci týmu sociální služby za nutné ji povzbudit mimo
jiné také v budování mateřského vztahu.
Jakub začal chodit do logopedické školky a maminka se potřebovala naučit, jak
s ním správně procvičovat domácí úkoly,
aby si zlepšil výslovnost. Paní Daně jsme
nabídli metodu videotréninku interakcí,
která se nám v praxi sociální práce dlouhodobě velmi osvědčila.
Zpočátku k metodě, která je založena
na obrazovém a zvukovém záznamu mezilidské interakce a komunikace a jeho
následném rozboru, přistupovala klientka služby nedůvěřivě. Postupně, ale přišly první, pozitivní výsledky. Na videonahrávkách viděla, jak šťastně se její syn
Jakub usmívá, když se spolu mazlí před
spaním, i jak ochotně plní své dětské povinnosti, když ho jeho maminka po krůčcích vede. Trénováním dalších malých
úkolů se jejich vzájemný vztah upevňoval,
maminka si přestala být ve své roli nejistá a výrazně se zklidnila. Video nahrávky
ji přesvědčily, že umí být dobrou matkou,

že ji její syn miluje a že je pro něj nenahraditelná. A toto poznání byla nejlepší zkušenost, kterou jsme jim oběma pomohli v rámci poskytované sociální práce
v azylovém domě zprostředkovat.“
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový
dům pro matky s dětmi je možné podpořit formou dárcovské SMS. Stačí napsat zprávu DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) a poslat na číslo
87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90
Kč, z Vaší pomoci obdrží Charitní dům
sv. Zdislavy 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme!
Více o službě: http://ostrava.caritas.cz/
lide-bez-domova/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-zdislava/

Dny proti chudobě v Ostravě 2017
V rámci 12. ročníku aktivit Dnů proti
chudobě v Ostravě proběhnou 9. 10. 2017
od 8 h Ekumenické setkání, 10. 10. 2017
od 18 h setkání sociálně vyloučených lidí,
pracovníků neziskovek, zástupců veřejné
správy, politiků a veřejnosti s názvem –
Setkání u společného ohně v Charitním
domě sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích.
Vernisáží 12. 10. 2017 od 17:00 h bude
zahájena výstava „Domov bez domova“
známého českého dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita. Autorovy snímky

budou vystaveny do konce října v 2. patře
OC Fórum Nová Karolina.
Dny proti chudobě pořádá u příležitosti
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby
Charita Ostrava, Armáda Spásy za podpory statutárního města Ostravy a zve veřejnost k účasti na těchto akcích.
Více na webu: http://ostrava.caritas.
cz/akce/dny-proti-chudobe-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 12. 10. 2017 od 14.00 h
v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení
se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534
002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Foto: Martin Poštulka

Těšíme se na Vaši účast!

12

Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život
snad už ani nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá
s přesunem do místa, kam potřebujeme,
ať už se jedná například o běžnou cestu
do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu uběhlo
už více jak 130 let, a dnes tento dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem
majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo
v České republice odcizeno 4 936 vozidel.
Od začátku letošního roku do konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na
2 120, kdy 180 z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu
odcizených vozidel. V roce 2012 jich bylo
odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak
365. I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel
patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo
svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla
zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.

Jak snížit riziko odcizení
vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpečném
místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování oplocený pozemek,
garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je
větší pohyb lidí, a které je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým systémem.
• Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej
řádně uzamkli a zda žádné z okýnek
nezůstalo otevřené.
• I když se chcete od svého vozidla
vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.
• Ve vozidle nenechávejte žádné věci
(například příruční tašky, GPS navigace, mobilní telefony), které by
mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromě výše uvedených doporučení je
vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná nabídka vozidel na
trhu má již řadu těchto bezpečnostních
prvků zakomponovaných standardně při
výrobě. Jedná se například o imobilizér,
který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru nebyl vložen originální klíč nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem. Každý
majitel však může své vozidlo ještě dále
zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále
nabízí nespočet elektronických systémů,
jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde se vozidlo
momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN
kódu na okna vozidla. Tyto bezpečnost-

ní prvky je možné jakkoliv kombinovat.
I když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového vozidla. Pro případ
odcizení je možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto
službu nabízí.

Jak postupovat v případě,
že zjistíte, že Vaše vozidlo
není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej
nechali zaparkované opravdu na tomto
místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si
uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu
obsazených parkovacích míst, nechali na
jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si
Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných
příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu
odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii
České republiky). Pokud se všechny tyto
možnosti ukáží jako negativní a nepodaří
se Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky,
která po zjištění všech potřebných údajů
a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor
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Memoriál Pepy Pazderny 2017
Vážení a milí
proskovičtí fotbaloví fanoušci,
již po šestnácté se v sobotu 2. září konal
v Proskovicích fotbalový turnaj Memoriál
Pepy Pazderny. Turnaje se letos zúčastnilo 10 týmů včetně dvou týmů z Proskovic.
Nicméně i některé ostatní týmy měly ve
svém kádru zástupce odchovanců z proskovického hřiště u mlýna (Boca, SSC, Nafťáci). V předvečer konání turnaje pršelo
a předpověď počasí nevěstila nic příjemného a o konání akce jsme se trochu obávali. Nakonec se na nás ale štěstí usmálo
a v sobotu panovalo celkem vlídné fotbalové – jak by řekl klasik – ostrovní počasí. Bylo pod mrakem a občas zkropil skvěle připravený trávník ne příliš intenzivní
déšť. Po úvodním slovu letošního hlavního pořadatele Petra Paličky, který mimochodem turnaj za spolupráce s Davidem Lyčkou fantasticky připravil (David
byl vyznamenán za organizování prvních
15ti ročníků), se mohly po osmé hodině
ranní rozehrát první zápasy. Turnaje se
zúčastnily následující amatérské fotbalové týmy: Proskovice, PRS (Proskovice
mladší hráči), Boca, FC Beercelona, TGV,
Zadaři, TJ Kokin, SSC Ostrava, Nafťáci, Nová Bělá. Domácí tým Proskovic letos nastoupil v nových dresech, které byly

pořízeny z rozpočtu obce. Děkujeme!!!
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve
kterých se týmy utkaly systémem „každý
s každým“. Z každé skupiny poté první
dva postupovali do semifinále a ostatní
týmy hrály o konečné umístění. Do finále se po semifinálové výhře 4:0 nad Proskovicemi probojoval TJ Kokin a po výhře
2:0 nad SSC Ostrava obhájce titulu Beercelona. Třetí místo pak po drtivé výhře 9:1
obsadili domácí pořadatelé z Proskovic,
když se na výhře čtyřmi góly podílel útočník Lukáš Bogda. Ve finále se pak přepisovala historie Memoriálu Pepy Pazderny, jelikož se historicky poprvé podařilo
jednomu týmu vyhrát turnaj třikrát za sebou. Tímto týmem se stali kluci z Beercelony, kteří mohli po vítězství 2:1 nad TJ
Kokin již potřetí v řadě pozvednout nad
hlavy vítězný pohár. Nesmím také zapomenout na další milník z tohoto tradičního turnaje. Poprvé se totiž v turnaji objevily ženy, a to hned dvě, v týmu Bocy. Obě
podaly skvělý výkon a jedna z nich dokonce vstřelila branku, což je další historický zápis do historie 16. ročníku Memoriálu Pepy Pazderny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem fotbalovým fanouškům a nadšencům, kteří se přišli na turnaj podívat, ale

také těm, kteří se turnaje sami aktivně zúčastnili. Velký dík patří také rozhodčím,
kteří svými obětavými a odbornými výkony pomáhají držet vysokou sportovní
úroveň turnaje. I jejich zásluhou se turnaj nesl jako vždy v přátelské atmosféře. Stanislav Wonka, bývalý trenér české
futsalové reprezentace, zde pískal popáté
v řadě a za to obdržel řád zlaté píšťalky.
Děkujeme také sponzorům turnaje za poskytnutí věcných cen, zvláště pak ÚMOb
Proskovice, dále Sportinvest-Junior, včelař amatér Jan Turčínek aj.).
Už nyní se všichni těšíme na další ročník turnaje Memoriálu Pepy Pazderny!
Sportu Zdar!!
Tomáš Palička

Konečné pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FC Beercelona
TJ Kokin
Proskovice
SSC Ostrava
PRS
FC Zadaři
Nafťáci
Boca
TGV
TJ Nová Bělá

XX. mezinárodní setkání jízdních policií
Dne 26. srpna 2017 se v Ostravě konalo jubilejní XX. mezinárodní setkání jízdních policií, které skončilo velkým
úspěchem domácích strážníků. Zástupci jízdních policií z České republiky i ze
zahraničí se setkali, aby spolu se svými
čtyřnohými svěřenci předvedli dovednosti a umění obstát v náročných situacích,
kterým při výkonu služby čelí a vyměnili
si navzájem cenné zkušenosti.
Letošní ročník se opět konal pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, za účasti
Městské policie hl. města Prahy, Policie
ČR Zlín a Policie ČR Brno, ze zahraničí

Proskovický
cký

Florián

dorazili jízdní policisté z Polska, Slovenska a Maďarska. Předvedli se samozřejmě
také domácí strážníci ostravské městské
policie, kteří závody opět takřka ovládli
a navázali tak na úspěchy z předchozích
ročníků.

Na jubilejní XX. mezinárodní setkání jízdních policií se přišlo podívat na
7000 návštěvníků a ti jistě nelitovali. Program věnovaný 750 letům od první písemné zmínky o Ostravě a 25. výročí vzniku ostravské městské policie nabídl vedle
sportovního klání také bohatý doprovodný program. Diváci zhlédli umění jízdy
na ohlávce v podání herce Václava Vydry
a k vidění byla také ukázka čtyřspřeží starokladrubských koní z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na
laserové střelnici nebo zhlédnout výstroj
a výzbroj strážníků. Pro děti byly připraveny dva skákací hrady a také mnoho her,
kvízů a soutěží. Večerní program vyplnil
koncert skupiny Legendy se vrací a zpěvačky Heidi Janků.
Michal Maršo

Vydává SMO-ÚMOb Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice. IČ: 00845451. Povoleno MK
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599 424 302, e-mail: vadamkova@proskovice.ostrava.cz. Graﬁcká úprava: Lucie Petrová. Tisk: TISK AGENCY,
s.r.o., Gajdošova 29 A, Moravská Ostrava. Vychází zdarma čtyřikrát ročně v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka
jarního vydání 28. 2., letního vydání 31. 5., podzimního vydání 31. 8. a zimního vydání 30. 11. Vydáno v září 2017.
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KOVOVÝROBA - ZÁMENICTVÍ
OPLOCENÍ - montáže, prodej
o Zábradlí, schody, mƎíže, brány, branky, plotové dílce.
o Klasické pletivové ploty, svaƎovaná pletiva, svaƎované panely 3D.

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

TEL.: 722 550 000

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

GARÁŽOVÁ VRATA
VÝKLOPNÁ, DVOUK\ÍDLÁ, SEKNÍ
Možnost vēetnĢ montáže.

x www.VRATA-OSTRAVA.cz
Tel.: 722 550 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIVÝ PLOT – THUJA SMARAGD
x
x

PĢstujeme a prodáváme Thuja occ. Smaragd. Štíhlá, celoroēnĢ zelená thuje. Nenároēná na údržbu.
Vhodná do živého plotu, hezká i jako samostatný strom.
Ostrava – Nová BĢlá, Hrabovská 5/39, tel.: 722 550 000, po-pá, 8-15 hod,

www.THUJA.cz
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Autoservis Best Drive – PROCUS, s.r.o.
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