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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zima se nám posunula v čase a v mrznoucím období je třeba přitopit. Většina
z nás již topí ekologicky, z některých komínů se však valí stále černý, dusivý kouř.
Pokud je venku stav inverze, vytváříme si
kolem sebe zbytečně nedýchatelno. Vyzývám proto majitele rodinných domů, aby
dali do pořádku stav svých topenišť. Rozhodnutí, v čem a čím budeme doma topit,
vyřeší nejen zákonnou podmínku ochrany životního prostředí, ale také naše sousedské vztahy. Někteří z nás využili kotlíkových dotací, někdo se teprve chystá,
jiní využívají dotačních možností projektu „zelená úsporám“- zateplují domy, provádí výměnu oken. Vím, že někteří občané
nemohou z finančních důvodů podstoupit
žádnou z vyjmenovaných proměn vybavení svého domu. Věřím ale, že budou ve
vlastním zájmu hledat optimální řešení.
V letošním roce zahájíme stavební práce demolicí betonového sklepa na
kuňkališti v týdnu od 27. 2. do 6. 3. K odstranění nás vedly bezpečnostní a hygienické podmínky rekreačního prostoru.
Volná plocha bude zatravněna a poslouží
návštěvníkům kuňkaliště ke sportovním
činnostem nebo k odpočinku.
V březnu pokračujeme opravou kapličky sv. Floriána. Bude provedena sanace zvlhlých omítek vnitřních i vnějších
a obnovena dlažba. Naší kapličce bude 5.
5. 2018 281 let, počítáme-li od posvěcení sochy sv. Floriána – patrona Proskovic.
Těšíme se, že se stane opět ozdobou obce.
Ukradená soška sv. Floriána z niky štítu
bude nahrazena replikou, kterou na naše

Jarní vydání 2018
požádání vyrobila jako dar pro Proskovice paní Milada Němčeková.
V dubnu začneme s pracemi v ul. Na
Smyčce. Projekt Estetizace ulice Na
Smyčce řeší výstavbu chodníků, novou
čekárnu, přechod pro chodce a úpravu zelených ploch. Následně firma Hydrospor
provede zaasfaltování ulice v celé šíři.
Hydrospor zaasfaltováním uzavře svou
práci na Rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Ulice Na Smyčce je v návaznosti na
ul. U Zvonice = kolem Váhy nejstarší komunikací Proskovic. Realizací projektu
dojde ke zlepšení jejího vzhledu.
V květnu - červnu máme v plánu
opravit fasádu úřadu městského obvodu. Budou doplněny narušené části
střešní krytiny, zateplena přístavba úřadu, opraveny vikýře v mansardové střeše
a proveden nátěr omítky.
Od roku 2008 připravovaný projekt
Revitalizace Mlýnského náhonu zahájí vybraná firma asi v červnu. Jedná se
o technicky i časově náročný projekt odbahnění potoka, kácení dřevin, odstranění trubních propojů, umístění dřevěných
lávek atd. Ukončení realizace je plánováno v listopadu. Pokud by měl kdokoli
z občanů zájem o podrobnější informace,
rádi je poskytneme. Udržování vodních
toků – průtočnost, znečistění, zarůstající břehy atd. je naše zákonem stanovená
povinnost. Správcem Mlýnské strouhy je
Povodí Odry, ale od Povodí Odry se nám
v tomto směru pomoci nedostalo. Pomoc
ze strany Chráněné krajinné oblasti Poodří a Agentury pro ochranu přírody také
nepřišla. Při tvorbě projektu a při jeho realizaci však musíme dbát na mnohá omezení z jejich strany. Trn z paty nám vytrhl
Magistrát města Ostravy - odbor životní-

ho prostředí, který rozhodl o přidělení finančních prostředků na realizaci projektu.
V druhé polovině roku plánujeme
realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské
ulici. V rámci projektu je vybudování 4
přechodů pro chodce s nasvětlením a dostavba chodníků souvisejících s přechody.
Uvedené projekty budou financovány
z rozpočtu MOb Proskovice na rok 2018.

Co připravujeme?
Po vyhlášení výzvy Ministerstvem vnitra GŘ HZS (v průběhu března) opět požádáme o dotaci na výstavbu Hasičské
zbrojnice. V případě úspěšnosti bychom mohli s výstavbou začít v roce 2019.
Na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení se pracuje, územní rozhodnutí již máme. Souběžně se připravuje projektová dokumentace přístupové
komunikace k hasičárně od areálu zemědělského družstva a projektová dokumentace mostu přes Dolový potok.

V rámci řešení dopravní situace v obci
jsme požádali odbor dopravy MMO o vybudování úsekového měření na Staroveské ul., máme připravenu studii projektu
Vybudování 2 zastávek a točny autobusů
MHD ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí a společně se starostou Polanky
nad Odrou a Staré Vsi jsme požádali odbor dopravy Krajského úřadu o pomoc ve
věci zvýšené průjezdnosti osobních aut do
průmyslové zóny v Mošnově.
(pokračování na straně 2)
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Kulturně-společenské akce
Všechny kulturně-společenské akce v letošním roce mají společného jmenovatele – uctění 100. výročí vzniku Československé republiky.
V DUBNU
V KVĚTNU
V ČERVNU

–
–
–
–
–
–

15. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska
8. 5. tradiční budíček, vyhrávání dechové hudby
22.6. Akademie MŠ (70 let předškolního vzdělávání a 40 let nové MŠ)
23.6. Svatojánské slavnosti
V ZÁŘÍ
29. 9. Svatováclavský koncert v kostele
V ŘÍJNU
výstava fotografií z historie obce ke 100. výročí vzniku ČSR a odhalení tabla čsl. legionářů – občanů
Proskovic v prostorách úřadu
– 27. 10. v předvečer svátku - slavnostní shromáždění občanů u pomníku padlých, uctění památky těch,
kdo se zasloužili o vznik samostatného státu
Přeji vašim rodinám pevné zdraví a příjemné prožití jarních měsíců.
Marie Matějová, starostka

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 20. zasedání mimo jiné:
•
•
•

schválilo rozpočet městského obvodu na rok 2018 a střednědobý výhled na léta 2019-2021,
rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá, na částečnou úhradu
nákladů spojených s přístavbou WC u kostela sv. Floriána v Proskovicích,
rozhodlo o ponechání stávající výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, a to až do konce volebního období.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Charitě
Ostrava, ve výši 6 765,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s rozvozem obědů občanům městského obvodu Proskovice,
• projednala výsledek kontroly v mateřské škole a školní jídelně, provedené Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
• rozhodla o uzavření dodatků u nájmů nebytových prostor – lékaři v domě s malometrážními byty,
• rozhodla o poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice za splnění mimořádných úkolů
v oblasti školství,
• rozhodla o uzavření pojistné smlouvy o kolektivním pojištění
zaměstnanců ÚMOb Proskovice na rok 2018,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
službu „kompletní zajištění administrace a organizace veřejné zakázky pro stavební akci Revitalizace Mlýnského náhonu“
s firmou Radim Pala a o uzavření příkazní smlouvy,
• vydala souhlas s provedením modernizace sirény na budově
ÚMOb – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky na komplexní zajištění servisu výtahu v domě s malometrážními byty firmě Cenok-výtahy a.s., Ostrava
• rozhodla o podání žádosti o poskytnutí transferu ve výši 54 tis.
Kč na téma Prevence kriminality dětí a mládeže s aktivitou
„Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Oprava kapličky sv. Floriána“ firmě Stavby Kunz, s. r. o,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace pro akci „Výstavba nové
komunikace v areálu bývalého JZD“ firmě BKB Metal a.s., Moravská Ostrava,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
provedení demolice betonového skeletu v areálu požární nádrže firmě PB SCOM, s.r.o. Hranice,

• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Oprava budovy ÚMOb Proskovice – fasáda, střecha“ firmě Stavby Kunz, s.r.o,
• schválila Dodatek č. 2 ke Kontrolnímu řádu městského obvodu Proskovice,
• projednala inspekční zprávu a protokol o kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice – výsledek z inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Moravskoslezský inspektorát – vše v souladu s právními předpisy
a příslušnými rámcovými vzdělávacími plány,
• rozhodla v souvislosti s 6měsíčním obdobím před uplynutím 6 let výkonu činnosti ředitelky příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ostrava-Proskovice nevyhlásit konkurz na pozici ředitele a jmenovala stávající ředitelku na nové 6leté funkční období
s účinností od 1. 8. 2018,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč Spolku
rodičů při ZŠ Ostrava-Proskovice, na pořízení odměn na akci
maškarní ples pro děti ze základní a mateřské školy v Proskovicích,
• na základě vyhlášeného záměru rozhodla o výpůjčce obrazu
sv. Floriána Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá –
umístění v kostele sv. Floriána v Proskovicích,
• rozhodla o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši
5 tis. Kč mysliveckému spolku Odra na částečné zajištění krmné základny zvěře,
• rozhodla o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši
10 tis. Kč TJ Sokol Ostrava-Proskovice na finanční dokrytí
projektu „ XVI. všesokolský slet 2018“,
• vyjádřila souhlas s předloženou Závěrečnou inventarizační
zprávou z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Proskovice za rok 2017,
• vzala na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice o podání žádosti o dotaci na projekt „Naučme se anglicky s úsměvem“ ze vzdělávacího programu EU Erasmus+.
Miloslava Vidličková
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ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 20. zasedání dne 13. prosince
2017 schválilo rozpočet na rok 2018 v tomto členění:
PŘÍJMY

v tis. Kč

Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

697

Nedaňové příjmy

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy

1 429

Neinvestiční dotace

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

Investiční dotace

– z rozpočtu města na investiční akce pořádané městským obvodem

Financování

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

PŘÍJMY CELKEM

7 504
13 848
1 084
24 562

VÝDAJE

v tis. Kč

Silnice

– zimní údržba, běžné opravy

529

Silnice

– výstavba Estetizace ul. Na Smyčce, projektové dokumentace
k výstavbě místní komunikace v areálu ZD a k mostu přes Dolový
potok

Cyklostezka

– na běžnou údržbu cyklostezek

Bezpečnost silničního
provozu

– projektová dokumentace pro stavební povolení, realizační
dokumentace a výstavba Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na
ul. Staroveské

Mateřská škola

– opravy obkladů v kotelně

24

Mateřská škola

– ﬁnanční spoluúčast pro předﬁnancování projektu Multifunkční
učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro žáky ZŠ
Proskovice

131

Základní škola

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

Hudební činnost

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

Činnosti knihovnické

– příspěvek na pořízení nových knih a odměn pro dětské čtenáře
místní knihovny

Pořízení a obnova hodnot
kulturního dědictví

– sanace zdiva kapličky sv. Floriána

Činnosti registrovaných církví
a náboženských společností

– neinvestiční transfer farnosti Stará Bělá

Záležitosti sdělovacích
prostředků

– zpracování a výtisk zpravodaje

Záležitosti kultury

– vítání občánků, dary a ostatní nákupy jubilantům, pořádání
kulturních akcí městského obvodu

201

Sportovní zařízení
v majetku obce

– nákup služeb, údržba a správcovství hřiště

333

Využití volného času dětí
a mládeže

– neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Proskovice

Bytové hospodářství

– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje

874

Bytové hospodářství

– byty ul. Buková – běžné výdaje

295

Nebytové hospodářství

– výdaje za spotřebu vody a elektřiny v areálu požární nádrže

Pohřebnictví

– údržba místního hřbitova

Pohřebnictví

– zajištění bezpečnosti vstupu hřbitova

Chráněné části přírody

– nájem pozemku

Chráněné části přírody

– Revitalizace Mlýnského náhonu

1 494
55
3 383

965
38
6
116
100
64

48

35
109
50
11
7 800

4
VÝDAJE

v tis. Kč

Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň

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

Ochrana obyvatelstva

– rezervy podle zák. č. 240/2000Sb.
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Požární ochrana
– dobrovolná část

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

171

Požární ochrana
– dobrovolná část

– projektová dokumentace Hasičská zbrojnice

515

Místní zastupitelské orgány

– běžné výdaje na činnost zastupitelstva

1 200

Činnost místní správy

– běžné výdaje na provoz městského obvodu

4 436

Činnost místní správy

– opravy budovy úřadu

Příjmy a výdaje z ﬁnančních
operací

– bankovní poplatky

Ostatní ﬁnanční operace

– odvod DPH

804

736
4
25

VÝDAJE CELKEM

24 562

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2018 se můžete seznámit na našich internetových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
Táňa Paličková

POPLATEK

ZA PSA
v roce 2018
Roční poplatek je 150,- Kč za jednoho
psa chovaného u rodinného domu.

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY PRO OBČANY
V rámci jarního úklidu mohou občané využít již tradiční velkoobjemové kontejnery na sběr netříděného domovního odpadu.
Firma OZO Ostrava bude kontejnery přistavovat ve čtvrtek 26. dubna 2018
do 14:00 hodin. Odvezeny budou následující den v pátek 27. dubna 2018.

Rozmístění kontejnerů v Proskovicích dne 26. 4. 2018

Zaplatit můžete:
 v hotovosti na úřadě
 na účet číslo: 19-1649325349/0800,
variabilní symbol: 1341
nejpozději do 31. března 2018
(do zprávy pro příjemce uveďte
jméno poplatníka)
V případě dotazů či odhlášení psa kontaktuje zaměstnance úřadu na tel. č.
599 424 302.
Připomínáme, že v případě označení psa čipem je chovatel povinen takto označeného psa přihlásit do evidence vedené na ÚMOb
Proskovice (čl. 3 odst. 2 vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012)
Přihláška je k dispozici na našem webu
v sekci „formuláře“ nebo na úřadě.
Věra Adámková

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

-

ul. Staroveská – u domu č. 34/168
ul. V Tišinách – u domu č. 5/176
ul. Nad Strouhou – poblíž stavebnin
ul. Sídlištní – u domu č. 2A/312
ul. V Úvoze – v dolní části ulice
ul. Nad Hůrkami - poblíž vodojemu
ul. Kalužní – u domu č. 1/55
ul. Staroveská – u mlýna
Věra Adámková

Hlásiče detektoru požáru a detektory CO
Statutární město Ostrava ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje připravil projekt, jehož cílem je
zvýšení bezpečnosti občanů užívajících byty ve vlastnictví města před
účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru. Tento projekt spočíval v zakoupení detektorů požáru a hlásičů plynové detekce, které byly předány jednotlivým městským obvodům.
Hlásiče požáru namontovali do obecních bytů pracovníci údržby městského obvodu.
Poté přijde na řadu instalace detektorů oxidu uhelnatého. Ty budou umístěny do kotelny, kde může vznikat oxid uhelnatý při nedostatečném spalování.
Nákup detektorů byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku.
Barbora Urbánková
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Knihovna Proskovice v roce 2017
V loňském roce navštěvovalo naši knihovnu: 147 čtenářů
z toho:
55 dospělých a 92 dětí
Celkem si čtenáři vypůjčili:
z toho:

5240
3295
1524
416
5
3

knihovních jednotek
k
pro dospělé
pro děti
časopisů
ostatní výpůjčky
prezenční výpůjčky

Pro čtenáře byly připraveny tyto akce:
vzdělávací akce:
kulturní akce:

164 dětí
273 dětí

KNIHOVNICKÉ BESEDY A LEKCE:
5. tř.
4. tř.
1. tř.
2. tř.
1. tř.
1. tř.
4. tř.

„Jen pro odvážné“
„Draka je lepší pozdravit“
„Poprvé v knihovně“ – KL – leden a říjen
„KAMIL NEUMÍ LÍTAT…zato umí číst!“
„První čtení…“ – KL
„Vývoj písma a knihy“ – KL – duben a prosinec
„Teta Etiketa“

SOUTĚŽE:
„Naši nejmilejší hrdinové“ – anketa
Den ostravských čtenářů „Popletené knížky“ – soutěžní kvíz
"V kořenech i korunách stromů" – Den Země
"Nejen ocelové srdce" – kvíz pro dospělé
„Ostrava naše město“ – kvíz pro mládež
„Řekni sportu ANO“ – soutěž
Evropský týden mobility – „Na trati“ – test
ETM – pravidla silničního provozu – test – družina
„Tato kniha se vám bude líbit“ – anketa
„Od adventu do Tří králů“ – vánoční kvíz

VÝTVARNÉ DÍLNY:
„Srdce ti dám“ – Valentýn
"Přáníčko pro maminku" – Den matek
„Uzdrav se!“
„Vánoční přání“

OSTATNÍ AKCE:
Návštěva ZŠ – projekt „Už jsem čtenář“
Návštěva ZŠ – projekt „Už jsem čtenář“ – nové úkoly
Týden prvňáčků
"Pasování prvňáčků na čtenáře"
DOČ „Den s překvapením“ – bývalá knihovnice V. Chytilová za pultem
Návštěva ZŠ – projekt „Už jsem čtenář“ – úkoly a informace
„Lovci perel“ – projekt na podporu dětského čtenářství

VÝSTAVY:
"Drsný kraj"-výstava knih o Ostravě
Za odměny pro soutěžící děti a peníze na nákup knih
děkujeme ÚMOb Proskovice!
Julie Krajcová
knihovnice

120 let od vzniku veřejné
knihovny v Proskovicích
V letošním roce je to již 120 let od
vzniku lidové knihovny v Proskovicích.
Její kořeny musíme hledat ve škole, kde
v 80. letech 19. století založil učitel Alois
Huvar žákovskou knihovnu. Jeho nástupce Alois Schallenberger pak v roce
1898 lidovou knihovnu. Jak sám napsal
do školní pamětní knihy, v níž by mládež škole odrostlá a lid mohl čerpat zábavu a poučení v prázdné chvíli. Na jeho žádost pak Českoslovanská Jednota v Praze
zaslala 65 cenných knih, které vytvořily
znamenitý základ veřejné knihovny. Českoslovanská Jednota podporovala rozvoj
vzdělanosti a kultury v mateřském jazyce na místech ohrožených přistěhovalectvím. Rozvoj průmyslu a dolů v oblasti
Ostravy přilákal nové pracovní síly z nedalekého Pruska a Haliče. Původní obyvatelé se v některých místech stávali menšinou.
V prvním roce bylo z darů čtenářů zakoupeno 18 knih. Knihovna byla ve škole a knihovní činnost řídili učitelé až do r.
1906, kdy byl založen čtenářský kroužek
Vlastimil. Spolek sdružuje většinu omladiny a rozšiřuje svou činnost o odběr novin a časopisů. Knihovna je přestěhována do hostince pana Durčáka, kde vzniká
i ochotnické divadlo. Z darů a poplatků
je každoročně zakoupeno okolo dvaceti
knih. V roce 1911 se mění čtenářský kroužek Vlastimil na místní odbor Národní
Jednoty, který zajišťuje většinu kulturně
osvětové činnosti v obci až do vypuknutí války v roce 1914. Světová válka přináší
stagnaci ve všech oblastech života. S koncem války a vznikem ČSR přechází osvětová činnost na obecní úřady. V roce 1923
přebírá obecní osvětová komise od Národní Jednoty 372 knih v ceně 2550 Kč
(proti úhradě 350Kč) do vzniklé obecní
knihovny. Obec dále pravidelně přispívala na nákup knih 400 Kč ročně.
V roku 1935 má knihovna již 644 knih
a je registrováno 50 čtenářů, kteří měli
na 950 výpůjček. Knihovníky bývali jak
učitelé, tak i prostí občané z řad čtenářů. V roce 1939 je ve hlášení zemskému
úřadu hodnota knihovního fondu odhadována na 10 500 Kč. Za okupace dochází k vyřazení desítek knih, jejichž obsah
není v souladu s protektorátní propagandou. K rozvoji dochází až po osvobození. V roce 1947 již máme v knihovně 710
knih a jejich počet převyšuje počet obyvatel Proskovic. Tato situace však trvá jen
krátce, neboť v 50. letech jsou opět vyřazovány knihy autorů, kteří upadli u nového režimu v nemilost, a přednost dostává
(Pokračování na str. 6)
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politická literatura. V šedesátých létech
je knihovna umístěna v budově MNV na
dnešní Staroveské č.p. 100. V r. 1961 má
1431 knih, 121 čtenářů a uskutečnilo se
1176 výpůjček.
Od roku 1970 je knihovna přestěhována do budovy dnešního úřadu a po reorganizaci v roce 1975 se stává pobočkou
Knihovny města Ostravy. Tím získala přístup k využití bohatého knihovního fondu
městské knihovny. Dnes má naše knihovna k dispozici okolo 5000 knih a časopisů. V průběhu roku je mimo doplnění
o nákup nových knih prováděna aktualizace a výměna částí knihovního fondu
v rámci celé sítě KMO.
Knihovna je otevřena každou středu od
9:30 – 17:00 (12:00-12:30 polední přestávka). S ohledem na růst počtu obyvatelstva, došlo k mírnému poklesu dospělých čtenářů, které zveme k návštěvě
knihovny. Je prokázáno, že pravidelné
čtení knih obohacuje naše vědomí a udržuje dobrou mysl do vysokého věku. Jedna z nejvěrnějších našich čtenářek má již
přes 90 let.
Jiří Lyčka, kronikář

Poděkování
Náš dlouholetý kominík pan Vladislav Verner ukončil ze zdravotních důvodů svou činnost a odešel do předčasného důchodu. Od roku 1981 do
konce roku 2017 prováděl jako OSVČ
v naší obci čistění a vložkování komínů. Za 37 let praxe poznal všechny obyvatele rodinných domů, určitě také jejich zvyklosti a vrtochy našich komínů.
Rádi jsme ho potkávali, protože patřil
k usměvavým a příjemným lidem. Pan
Verner nám sdělil, že pracoval v Proskovicích rád. Jménem občanů Proskovic mu děkuji za dlouholetý výkon kominického řemesla v obci a přeji mu
v dalších letech pevné zdraví a hodně
radostí ze života.
Marie Matějová

Naše plány se školní zahradou
V letošním roce bychom moc rádi započali realizaci úprav naší školní zahrady. Protože zahradu využívá hlavně
školní družina, dostala jsem tento projekt na starost. Oslovila jsem paní zahradní architektu Andreu Ambrožovou
a pana architekta Ondřeje Turoně o pomoc s realizací projektu.
Do tohoto projektu jsem chtěla zapojit nejen žáky naší školy, ale i rodiče.
Na začátku února jsem vyhlásila soutěž „Školní zahrada“. Žáci v jednotlivých
třídách měli za úkol vymyslet, co vše by
chtěli na školní zahradě mít. Své nápady pak přenesli do svých projektů. Bylo
moc pěkné pozorovat, jak žáci spolupracovali, co vše je napadalo, jak byli kreativní. První třída vyrobila jeden velký
projekt, na kterém pracovaly všechny
děti dohromady. Druhá třída pracovala
ve skupinkách. Použili pastelky a jejich
nápady jsou pestré, barevné. Třetí třída
pracovala také ve skupinkách. Na výrobu projektu použili různé materiály, tvrdý papír, brčka, síťku, plastelínu, barvy.
Ve čtvrté třídě projekt vytvořili kluci na
počítači, holky sáhly po tvrdém papíru
a barvách. Pátá třída pracovala ve skupinách a nakonec vytvořila jeden velký

projekt. Byla jsem velmi mile překvapená nápady žáků, zaskočena tím, jak umí
žáci spolupracovat. Bude velmi těžké vybrat nejzajímavější projekt. Snad nám
při tomto nelehkém úkolu pomůže paní
architektka a pan architekt.
V úterý 6.3. v 16 hodin máme naplánovanou besedu pro rodiče s výše uvedenými architekty, kteří s námi budou
diskutovat o tom, co vše by mělo být na
školní zahradě, ukážou inspirace ze zahraničí, přiblíží první návrhy naší zahrady. Velice přivítáme zapojení rodičů do
diskuze.
Gabriela Makarová, vychovatelka ŠD

Těšíme se do školy
Dne 7. 2. 2018 od 16.30 do
18 hodin proběhlo v naší
základní škole v rámci projektu „Těšíme se do školy“
setkání předškoláků a jejich rodičů. Ředitelka školy
Mgr. Eva Paličková představila rodičům koncepci školy. Odborně zaměřené tematické setkání pod
názvem „Jak zvládnout
úspěšně začátek školní docházky“ prezentovala paní
psycholožka PhDr. Pavla
Štalmachová. Pro děti byla
připravena prohlídka školy
a zajímavé úkoly z oblasti tělovýchovných aktivit, matematické pregramotnosti, práce
s interaktivní tabulí a jiné činnosti, které mají děti připravit na vstup do školy.

Žákyně 5. ročníku napsaly několik postřehů k této akci.
„Moc mě bavilo provázet předškoláky naší školou. Zaujalo mne, jak byli hodní a šikovní. Pomáhala jsem jim spojovat obrázky. Doufám, že se předškolákům v naší škole líbilo.“ Natálie Doleželová
„Akce se mi moc líbila! Byla to pro mne nová a zajímavá zkušenost. Bavila mě komunikace s dětmi. Děti byly moc šikovné.“ Rebeka Košutová
„Den s budoucími prvňáčky se mi moc líbil. Děti byly moc šikovné a chtěla bych si to
zopakovat.“ Viktorie Adámková
Mgr. Jana Švardalová
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Olympijský park Proskovice
Při sledování olympiády z Pchjongčchangu a vysílání z olympijských parků Ostrava a Brno jsem si uvědomil, kolik možností pro sportovní vyžití máme v olympijském parku Proskovice.

Tak které zimní sporty konkrétně?
 Saně a boby – asi nejčastěji provozované a to na Kořinkáči a za řadovkami
 Běh na lyžích – pro klasickou techniku - stopa velmi pečlivě udržována Pavlem Sonnkem na lukách pod Kejbou, asi
2 km okruh
- pro volnou techniku (bruslení) – to si musíte pohlídat, ale
po několika dnech, kdy v noci mrzne a ve dne taje, vznikne tvrdá, zmrzlá vrstva sněhu, obrovské bílé pláně, lepší,
rychlejší než manšestr. Letos nešly použít pole s hlubokou
orbou. Výborné podmínky byly v Černém lese na lesních
cestách, lesáci je neprotáhli pluhem.
 Skjering – kdo má pejsky, může je zapřáhnout a stane se
musherem, (běh na lyžích se psem).
 Mushing – při větším počtu psů nebo dětí (viz foto) můžete nechat tahat musherské saně
 Běžkový skikros – výborný terén v místní pískovně.
 Hokej – podmínky velmi bídné, led nerovný, hrbolatý
a není ani kde. Trochu se dá na slepém rameni Ondřejnice – hladina velmi kolísá- protéká stavidlo, rameno se zanáší bahnem, spadlými stromy, malinko na Mlýnské strouze
a to díky bobrům, pod víceučelovým hřištěm postavili malou hráz, tím zvedli hladinu.
 Kiting - lyžování s drakem, přes týden ideální silný vítr, ale
trochu studený.

Jaké má přednosti park v Proskovicích?
•
•
•

Dal se využít od 7. 2. až do 1. 3. A to ještě zima zdaleka neskončila.
Obrovská rozloha bez tlačenic.
Nemusíte nikam jezdit autem, máte ho přímo pod nosem.

Já osobně jsem proskovický park využíval velmi intenzivně,
nasadil běžky na nohy, zapřáhnul psy hned u baráku a fičéééééll!!!!!!
Tak zase někdy, letošní povedené zimě skóóólll !!!!
P. S.: Kdyby někoho napadlo, jak ještě obohatit už tak bohatý
sportovní program, ať se obrátí na autora článku.
Franta Grygar

Žijeme Olympiádou v Pchjongčchangu

V minulých dnech
nech
žila celá republika
a
sportovními výko-ny našich olympio-niků a to byla příležitost
ežitost i pro
nás v MŠ, abychom
m si nějaký
ten zimní sport vyzkoušeli
yzkoušeli na
vlastní kůži. Herna MŠ se rázem
změnila na olympijské
ijské sportoviště a každým dnem
m jsme prožívali úspěchy našich sportovců spolu s nimi. Stříbro Michala Krčmáře
a bronz Veroniky Vítkové
ítkové jsme oslavili zkouškou střelby
by – hod míčkem

na cíl a jízdou na lyžích, kde nám obyčejné listy papíru posloužily k zdolání
náročné biatlonové tratě. Stříbro Martiny Sáblíkové a bronz Karolíny Erbanové v rychlobruslení nám popustilo uzdu
fantazie při výrobě papírových bruslí,
a tak i nějaký ten krasobruslařský kousek v podobě zvedačky nebyl k zahození.
Samkové a dvě zlaté medaile
Bronz Evy Samko
Ester Ledecké jsme výtvarEste
něě zzdokumentovali a zprastejně jako český
ccovali,
co
va
olympiády 2018 čessymbol
sy
m
mb
pičky „raškovky“. A nad
pič
pi
tím,
tím
m že hokejisté nakonec
na medailové umístění
nedosáhli, netruchlíme.
ne
Fandili jsme bubnováním
Fa
seč síly stačily a foukaný
hokej zvládli i ti z nejmenhoke
ších. Olympiádu jsme završích
předáním olympijských
šili p
medailí všem zúčastněným,
meda
a kdo ví, možná, že se i u nás
Proskovicích rodí nějaký ten
v Prosk
budoucí
budouc olympionik.
Kateřina Tobolová
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Aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz
Premiéra představení
Pan Kobkán vdává dceru
sklidila úspěch již před Vánocemi

Vánoční turnaj
ve stolním tenise 2017
Dne 26. 12. 2017 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo celkem 25 hráčů a hráček a bylo sehráno na třech stolech 79 utkání.

Vítězové jednotlivých kategorií:

První Jarkovská divadelní společnost (1JDS), působící
v rámci naší T. J., vstoupila do své již patnácté sezóny. Vstoupila do ní dne 23. 12. 2017, kdy v sokolovně proběhla premiéra nové hry - komedie podle Jaroslava Haška – Pan Kobkán
vdává dceru.
Dále byly odehrány i dvě lednové reprízy, takže odhadujeme, že hru již vidělo na pět stovek spokojených diváků. Plánujeme ještě reprízu na 17. 3. a derniéru 7. 4. v sokolovně Proskovicích a v jednání je i soutěžní představení na přehlídce
„Ostravské Buchary“ v Michálkovicích, či vystoupení v jiných
obcích. Všechny, kdo hru ještě neviděli, srdečně zveme na některé z těchto představení.
Připomínáme, že k vidění jsou bláznivé okolnosti, které nastanou, když podnikatel Kobkán (v podání Roberta Kolka)
odjede na dlouhou služební cestu i s manželkou a doma nechá dospívající dceru velmi uvolněných mravů. Do děje vstupuje i propadající synátor, fanatický profesor biologie, nepořádná služka, neschopný praktikant a dvojice podezřelých
agentů. V hlavních rolích uvidíte známé postavy 1JDS z minulých let, a navíc jednoho hosta z divadla Devítka v Michálkovicích, který v roli praktikanta Pecháčka naprosto exceluje. Rezervace a další informace jsou na www.1jds.cz anebo na
stránkách Sokola.
Na představení zve:

Mladší žáci
1. Vidlička Jan
2. Adámková Markéta
3. Adámková Viktorka

Ženy
1. Adámková Markéta
2. Adámková Viktorka
3. Kunzová Ivana

Neregistrovaní
1. Petrášek Vladislav
2. Kozar Roman
3. Kadlec Tomáš

Registrovaní
1. Kunz Martin
2. Adámek Vít
3. Frais René

Čtyřhry
1. Kunz Lukáš, Magner Patrik
2. Vidlička Jan, Petrášek Vladislav
3. Kita Martin, Kunz Martin
Během celého dne bylo výborně postaráno o občerstvení,
byly rozdány věcné ceny a hráči i diváci se dobře bavili.
Stolní tenis si můžete přijít zahrát i vy. Hraje se každou
středu a pátek 16:30 – 18:00 hod – žáci a 18:00 – 20:00 hod
– dospělí.

Karel Franczyk
Místostarosta T. J. Sokol Ostrava-Proskovice
a vedoucí souboru 1JDS

Rozpis pravidelných cvičení v sokolovně:

Martin Kunz
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Sokolský ples 2018 – aneb na stejné téma
od každé trochu jinak
Letošní ples jsme v roce zimní olympiády uspořádali ve sportovním stylu. Šlo o body, metry, sekundy, a hlavně
o umělecký dojem. Dress code byl jasný – dresíky, čelenky,
teplákovky, kombinézy, helmy, plavky. Ano, tohle všechno
jsme si představovali jako vhodný plesový oděv.
Skutečnost ale předčila naše očekávání. Tanečníci podávali pozoruhodné sportovní výkony v ploutvích, v neoprenu, na
kolečkových bruslích, s medailí na krku, v cyklistickém, hokejovém dresu nebo s dýchacím přístrojem. To byly zážitky,
které nikde jinde nejsou k vidění. Doufám, že se všem účastníkům vepsaly do paměti jako projev čiré radosti ze života
a zůstanou tam jako veselá vzpomínka pro neveselé dny.
Nekorunovanými králi plesu se stali manželé Dostálovi,
kteří nás obsluhovali ve cvičebních úborech známých pamětníkům z hodin tělesné výchovy. O kulturní program se tradičně postarala taneční skupina Bratři a sestry.
Pochvalu si zaslouží skvělé večeře, jednohubky i domácí
bufet. Velmi děkujeme všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, a už se těšíme na příští rok!
Hana Matoušková

Vstup do nového
roku zahajuje Sokol
Proskovice plesovou sezonou. A první ples patří také Sokolu. Ten letošní se
konal 21. ledna jako
ples sportovní. Tentokrát nebyla předepsaná velká večerní,
ale jakýkoliv sportovní úbor. Takže na tanečním parketu poskakovali ve víru tance účastníci převlečeni za fotbalisty, hokejisty, cyklisty, plavce, potápěče, gymnastky, fitness a aerobik cvičenky. V záplavě různobarevných sportovních úborů se
jen občas mihly dámy ve společenském.
Sestry sokolky se také činily; napekly koláče a zákusky, připravily jednohubky a nazdobily sál, přičemž se využily staré
dresy, šály, trička a drobné sportovní náčiní.
Součástí plesového programu bylo i tělocvičné vystoupení
známé taneční skupiny Bratři a sestry, kteří nastoupili v retro úborech – bílá tílka a modré plandavé tepláky. Jejich vystoupení se setkalo s bouřlivým ohlasem u sportovního publika. Bylo to jedno z nejlepších vystoupení, které za své bohaté
taneční kariéry Bratři a sestry předvedli.
Sokolský ples se letos vydařil i díky hudební skupině Rexton, která hrála skladby různých žánrů, takže se tančilo do
brzkých ranních hodin. Místa k tanci bylo dost, protože bylo
i méně účastníků než v předchozích letech, což je docela škoda, jelikož už tak skvělá atmosféra mohla být ještě lepší.
Tak zase za rok!

Eva Petrůjová

Co plánujeme na další období?
Divadelní představení – 1.JSD
Cyklovýlet do Hrabyně
Zelená burza aneb vyměň kytku
Krajský sokolský slet v Ostravě
Tenisový turnaj dvojic
Celostátní XVI. Všesokolský slet v Praze
Letní kino
Tenisový turnaj losovaných dvojic

17. 3. a 7. 4.
21. 4.
12. 5.
3. 6.
30. 6.
5. a 6. 7.
14. 7. a 1. 9.
8. 9.

Termíny dalších akcí např. smažení vaječiny, divadelní představení souboru Enthemor, župní přebor v tenisu a turnaj ke
40. výročí tenisu v Hukvaldech budou oznámeny později

Karlova pozvánka na výlet
do Hrabyně
Bratr Karel Sýkora zve cyklisty i turisty na výlet do Hrabyně, kde bude 21. dubna cíl turistického pochodu Po stopách
bojovníků za svobodu. Cesta tam i zpět stejně jako prohlídka
Památníku – to všechno může být jedinečným vlastivědným
výletem. Turisté mohou zahájit své putování na konečné zastávce tramvaje č. 5 (Zátiší). Mírným stoupáním se dostanou
po modré značené trase až do cíle k Památníku v Hrabyni.
Cyklisté vyjedou společně z Proskovic a vydají se do Hrabyně po cyklostezkách a cyklotrasách vedoucích lesy, lukami
a vesnicemi mírně zvlněným terénem s krásnými vyhlídkami do okolí. Na zpáteční cestě se mohou zastavit u sokolovny v Háji ve Slezsku.

Další avizované akce cyklistů v našem okolí
„Léto na kolech“ se uskuteční 9. června a povede sedmi městskými obvody. V minulém roce to
byla akce masová a na trase Stará Bělá – Krmelín - Nová Bělá – Paskov – Hrabová - Bělský les měla
veliký úspěch.
Další sympatickou akcí bude 23. června již jedenáctý ročník Bíloveckého šlapátka na historických
kolech. Taková kola s cyklistkami i cyklisty jsme viděli loni na zdejších Svatojánských slavnostech,
když se velocipedisté z Hrabové u nás zastavili na cestě z Bílovce. V Proskovicích je minimálně sedm
velocipedů a uvidíme, kolik se nás do Bílovce vydá.
Podrobné informace k akcím budou oznámeny později.
Karel Sýkora
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SDH Proskovice
Jak se v novém roce daří naší výjezdové jednotce? Rok 2018 jsme zahájili údržbou techniky a odborné přípravy celé jednotky a také jsme již měli první výjezd,
kdy při větrném poryvu spadla suchá
bříza na ulici V Úvoze. Jednotka se sešla rychle a v hojném počtu 6+1 a do 10
minut od vyhlášení poplachu vyrážela na
místo události. Při příjezdu na místo události byla již břízka odstraněna zasahující
jednotkou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Jednotka
nemusela zasahovat a byla poslána zpět
na základu. Dále se jednotka sešla na pravidelných schůzkách k odborné přípravě a na jedné mimořádné, kdy proběhlo
školení členů požárních hlídek kultur-

a Ostravskou universitou. Škola se zabývá odbornými znalostmi z oblasti PO (represe, prevence, ochrany obyvatelstva),
základními znalostmi legislativy týkající se PO, znalostmi vnitroorganizačních
předpisů SH ČMS, základními znalostmi ekonomiky SH ČMS, zásadami práce
s mládeží, znalostmi o historii dobrovolných hasičů a poskytnutí první pomoci.
Studium trvá celkem 3 roky, každý rok
probíhají 4 víkendová cvičení, poslední ročník je zakončen ročníkovou prací
a následnými promocemi na půdě VŠB TU Ostrava.
Na začátku měsíce února se uskutečnil náš tradiční Hasičský ples v místní sokolovně, který se těšil hojné účasti a díky
hudebnímu doprovodu skupiny Sága,
jsme se bavili do brzkých ranních hodin.
A jak se nám daří v divadle? 26. 1. proběhla premiéra představení Divadelní komedie v podání našeho souboru Proskovické divadlo Nad Struhou. Premiéra
dopadla velmi dobře, nikdo naštěstí nezapomněl text ani rekvizity a myslím, že

ních a sportovních akcí. Toto školení bylo
lektorem kvalitně připraveno a všichni
zúčastnění se dozvěděli spousty kvalitních informací k prevenci vzniku požáru
a možnosti evakuace a postupů při nečekaných událostech.
27. 1. proběhla Výroční Valná Hromada
našeho SDH, kde jsme shrnuli loňský velmi úspěšný rok a naplánovali rok letošní, pro který opět zůstává hlavním cílem
výstavba nové hasičské zbrojnice a práce
s dětmi.
O tom, že to náš sbor myslí opravdu
vážně, svědčí i studium našich dvou členů Zdeňky Sojkové a Martina Sysla na
Univerzitě Dobrovolného Hasiče v Jánských koupelích. UDH je studium organizované SH ČMS. Gesci za toto studium
má Ústřední odborná rada pro vzdělávání, která při zabezpečení studia spolupracuje s ostatními Ústředními odbornými
radami SH ČMS a také s VŠB-TU Ostrava

hra sklidila velký úspěch. Další představení probíhala v průběhu měsíce ledna
a února. Celkem máme zatím odehráno
6 představení a další nás ještě určitě čekají v měsíci březnu, kdy taky plánujeme
charitativního představení. Dále se 24. 3.
2018 chceme zúčastnit krajské přehlídky amatérských divadel Ostravské Buchary v Ostravě-Michálkovicích, kde bychom
rádi zopakovali loňský úspěch a to postup
do celostátního kola ve Volyni. Za celý kolektiv našeho divadla bychom touto cestou chtěli poděkovat všem divákům za jejich přízeň, jsme rádi, že se představení
líbí a bavíte se s námi.
Dále nám dovolte oslovit všechny, kteří mají zájem se společně s námi vzdělávat v oboru PO, sportovat nebo se třeba
podílet na kulturních akcích, tak i nadále hledáme nové členy jak do výjezdové
jednotky, tak i do sboru SDH Proskovice.
V případě zájmu se bližší informace dozvíte na webových stránkách našeho spolku
www.sdhproskovice.cz
kolektiv SDH
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Fajnšmekr
Za roky myslivecké praxe jsem nejen zažil, ale zejména vyposlechl řadu příběhů, které byly ověřeně pravdivé, i když to
někdy tak nevypadalo. Některým dodal punc neuvěřitelnosti
čas a několikeré převyprávění, jiným slábnoucí paměť a sílící
fantazie vypravěčů. Takže pokud by zde někdo někoho poznal,
a pokud by něco málo, nebo snad i něco více, bylo ve skutečnosti jinak, promiňte.
Zima je dobou zábav, šibřinek, bálů a plesů, mezi které nepochybně patří i ten dětský maškarní. Děcka se na něj
těší a matky podléhají ženské vášni - vybírají kostýmy. Každá éra měla své favorizované masky. Kdysi
to byli princové a princezny, později vládli kovbojové
a hlavně indiáni. Doba si žádala své!
Stáňa byl myslivcem ve třetí generaci. Proto, jak
to kdysi bylo obvyklé, se na něj kde kdo z jeho známých i neznámých obracel se „speciálními mysliveckými problémy“. A tak se stalo i jednoho lednového rána, kdy
byl na dílně Vítkovického provozu, kde pracoval, osloven starším kolegou:
„Ty, Stanik, němaš doma jakesik peři z bažanta nebo z čehosik ineho? Vnuk idě na maškarni a něchce isť za nic ineho enym
za Indiana. A viš, jake je to u nas na Prajzke, jak to něbudě najlepši, tak je to na ...“
Stáňa něco měl a vyhověl. V té době totiž zákon umožňoval
odstřel rousných kání a jedna taková, kterou už dříve ulovil, visela zmrzlá doma na plotě. Protože byla zajímavě zbarvená,

ještě ji nezlikvidoval. Kdyby ji snad někdo chtěl na preparaci.
A teď se hodila.
Protože nejlíp si každý vybere sám, neřešil Stáňa, které z per
vyškubnout a které ne. Zabalil zmrzlého dravce do novin, strčil
do síťovky a odvezl druhý den do práce. Pochopitelně, že sláva byla veliká a prťavý „prajzky indian“ mohl být vystrojen v té
nejlepší podobě.
Po svačině, když se chlapi vrátili z kantýny na provoz, zjistili,
že dědek i s kání zmizel. I když v dobách stoprocentní zaměstnanosti nebyla taková utajená poloabsence až tak neobvyklá, bylo třeba zjistit, kam se Fanuš, jak se jmenoval, vlastně poděl. Nijak zvlášť ho
hledat nemuseli. V podobných případech byl totiž
vždycky zašitý v údržbářském kamrlíku.
Když se na zabouchání pootevřely dveře, zavanula z místnůstky vůně slepičí polévky. Nově příchozí zavětřili, mlaskli a nakoukli do hrnce. Polévku zdobila zlatá
očka, krásně voněla a Fanuš měl mastnou hubu. Akorát ta slepice byla taková divná. Menší a nějak aerodynamická.
Stáňa vykulil oči - „Fanuš, ty jsi tu káni sežral!“
Odpověď byla jasná: „Viš, Stanik, ja sem teho ptaka zebral
do kamrlika a oškubal, ať mam to peři na Indiana. A jak tam
ten borak tak ležel nahy, tuž se povjedam. Dy něni scyply, chudy tež něni. Tuž sem z něho zrobil polivku. A je dobra. Chcetě?“
Jestli okusili, nevím.
Milan Stoniš

Všímejte si, kde parkujete!
Přes šedesát tisíc špatně zaparkovaných aut ročně v Ostravě kromě jiného
brání i ve svozu odpadu. Některými místy mívají řidiči sběrných vozů OZO Os-

trava často problém projet. „V takovém
případě nemohou být ani vyprázdněny kontejnery zde umístěné. Lidé žijící
v těchto lokalitách si pak stěžují na přeplněné kontejnery a na to, že jsme zapomněli přijet. Nezapomněli. Trasy i pravidelné termíny jízd sběrných vozů jsou
přesně dány, každé vozidlo je navíc opatřeno GPS, ze které je patrné, kdy a kde
se pohybovalo. Jenže naši řidiči nejsou
kouzelníci, aby projeli prostorem užším, než je vůz, za jehož volantem sedí,“
konstatuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a předává slovo Jiřímu Nováčkovi, jednomu ze řidičů svozových vozidel: „Tyto situace jsou
opravdu stresující a značně nám komplikují průběh směny. Někteří majitelé
vozů ignorují dopravní značení a předpi-

sy a svá auta odstaví, kdekoli se jim zamane. Hlavně, že zaparkují. Na taková
místa se musíme vracet, volat městskou
policii, a to nás stojí čas, který nám zbytečně prodlužuje směnu.“
Jak už bylo řečeno, společnosti OZO
Ostrava pomáhá s řešením zmíněných
potíží Městská policie Ostrava. Strážníci se při výkonu služby zaměřují především na ta místa, kde špatně parkující
vozidla ohrožují bezpečnost a plynulost
silničního provozu, průjezdnost pozemních komunikací nebo
zabraňují v dopravní obslužnosti, tedy i v
odvozu komunálního
a separovaného odpadu. „Špatně parkující
vozidla v okolí kontejnerů jsou buď řešena
strážníky v průběhu
výkonu služby, nebo
na základě přijatých
oznámení občanů, kteří nás upozorňují na
určitá místa. Blokování kontejnerů nám
rovněž oznamují sami

řidiči sběrných vozů, nebo informují dispečera a ten osloví nás. Podle situace
pak provádíme přímo na místě příslušná opatření, k nimž patří i nařízení nuceného odtahu vozidla. V problematických
oblastech také posilujeme výkon služby
zaměřený na eliminaci zmíněného nešvaru,“ objasňuje Michal Maršo z Městské policie Ostrava a apeluje na řidiče,
aby si více všímali toho, kde svá vozidla
zanechávají.
Lenka Gulašiová
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Zápas svobodní x ženatí 2018
přichází s novinkou pro diváky
– aneb kopačky s sebou!!!
Rok utekl jako voda a my vás tímto můžeme opět pozvat na tradiční zápas proskovických pánů a chlapců, kteří se budou
bavit fotbalem na zápase mezi „Svobodnými“ a „Ženatými“. Fotbalový zápas se
uskuteční v sobotu 5.5.2018 ve 14:30 hodin na proskovickém hřišti u mlýna.
ečJako vždy očekáváme slunečné počasí a výbornou náladu..
Bohaté občerstvení je zajištěno, na čepu bude desítka Radegast a také nějaký speciál
od Beskydského minipivovaru, samozřejmě nealko nápoje
a také něco dobrého do žaludku..
A nyní k novinkám, které vám letos připravil tradiční a ostřílený organizátor zápasu David Lyčka.
Pro ty nejmenší bude připraven skákací
hrad - a to zcela zdarma!
Po ukončení zápasu, tedy asi v 16:30
hodin, je pro všechny zúčastněné (muže,
ženy, hráče, děti, přespolní a všechny
soutěživé) připravena nová speciální soutěž o Penaltového Krále Proskovic!!! Na

věku či pohlaví zde vůbec nezáleží a vyhrát může kdokoli. Startovné pro muže
bude 30,- Kč, ženy a děti startovné nehradí, přičemž děti budou v soutěži rozděleny do několika kategorií. Připraveny budou velice krásné a hodnotné ceny,
přičemž absolutní vítěz v mužské i ženské
kat
kategorii si odnese 1.000,- Kč v hottovosti (a v mužské navíc 50litrový sud piva!).
Stručně se vrátím k poslednímu zápasu konaného dne
6.5.2017. V utkání excelovali
dva hráči svobodných, když Jác
chym
Pivovar vstřelil pět branek
a Danek Matěj branky čtyři. Starší
bratr Danka Petr se na druhé straně sice
také snažil, ale jeho dva góly za Ženaté
v utkání nestačily a konečné skóre vyznělo jasně pro Svobodné 10:5. Divácká atmosféra byla úžasná, a proto věříme, že se
také letos sejdeme v hojném počtu a užijeme si společně příjemné květnové odpoledne. Ženáči tedy mají co vracet.
Závěrem bych chtěl vyzvat všechny že-

naté, svobodné (rozvedené) fotbalisty
i nefotbalisty z Proskovic, aby se nestyděli
a nebáli, vzali si sebou kopačky a 5. 5. dorazili ve 14:00 hodin na hřiště a zahráli si
toto tradiční fotbalové klání s námi!
Takže se těšíme a na sobotu 5. 5. 2018
srdečně zveme všechny diváky, fanoušky,
fanynky, srdcaře, penaltové fajnšmekry,
pivaře, mlsouny a především děti na proskovické fotbalové odpoledne.
Tomáš Palička a kolektiv
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Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
95 rodin z Ostravska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž
se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší
snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým

rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Za 6 let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc
podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o:
• onkologické onemocnění,
• selhání ledvin či jater,
• vážné metabolické poruchy,
• nemoc motýlích křídel,
• a další těžká kombinovaná postižení.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká registrace na
webových stránkách nadace a můžete začít přispívat. Vaše
finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

INFORMACE Z CHARITY OSTRAVA
Díky štědrým dárcům pomůže Tříkrálová
sbírka lidem v nouzi v Ostravě

Charita Ostrava hledá zdravotní
sestry pro hospicové služby

Tříkrálová sbírka 2018 přinesla díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení
více než čtrnácti set dobrovolných koledníků
historicky nejvyšší částku 2 097 804 Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního a lůžkového hospice, mladé lidi
ohrožené sociálním vyloučením, lidi bez domova nebo lidi
se zdravotním postižením v chráněných dílnách.
„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým
mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti
dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí.“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků
v Charitě Ostrava.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci
Tříkrálové sbírky 2018, děkujeme!

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webových stránkách
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Kurz hospicové péče pro zdravotníky
Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna srdečně zve
zdravotnické pracovníky na akreditovaný Kurz hospicové
péče, který začíná 22. 3. 2018 ve 13 h.
Další informace na e-mailu: cho.hospicova.poradna@charita.cz nebo na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-hospicove-pece-pro-zdravotniky-22-3-2018/

Výstava obrazů v charitní galerii G
V termínu 13. 3. 2018 od 17 h proběhne vernisáž obrazů
autorů z Galerie Mlejn s názvem „Malujeme s láskou a pro
radost“. Vernisáž proběhne v galerii G, kterou provozuje
Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova
3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý všední den 8 - 16 h a bude
veřejnosti přístupná do 12. 4. 2018. Srdečně Vás zveme.
Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/
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Získejte ﬁnanční podporu
na realizaci svého projektu!
Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických výzev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů
či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené projekty poskytne až jeden milion korun, což je částka bezmála 2,5krát vyšší než v loňském roce, kdy se uskutečnil první ročník. Zájemci
mohou elektronickou žádost podat do konce dubna a v květnu
bude rozhodnuto o tom, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na jejich realizaci bude prostor od června do listopadu.
Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo
zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území
města Ostravy. Kategorie Nový život starým věcem dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití
odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých
děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů
z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich
dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě. V rámci tematické výzvy Nové
možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.
V loňském roce získali finanční podporu ve výši 90 tisíc korun studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB-TU Ostrava, kteří zaujali projektem zaměřeným na zvýšení míry využívání komunálního odpadu ve vybraných úsecích
školy, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Porubě využilo získaných 50 tisíc korun k estetizaci prostoru za budovou školy,
Domov pro seniory Kamenec díky příspěvku společnosti OZO
Ostrava ve výši 180 tisíc korun zrealizoval úpravy zahrady pro
aktivní odpočinek svých klientů, Mateřská škola Blahoslavova
investovala 50 tisíc korun do projektu Ekohrátky barevné zahrádky a členové Junáku – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, využili příspěvku 11 tisíc korun pro vybudování mobilních
záhonů a jejich osazení užitkovými i okrasnými rostlinami.
Lenka Gulašiová

Nezaměstnanost v Ostravě

Proskovický
cký

Florián

Nabízím zakázkové šití dámských oděvů na
míru:
- kostýmky
- kalhoty
- sukně
- halenky
- společenské šaty
- svatební šaty

Opravy a úpravy dámských i pánských oděvů.
PRODEJ THUJE SMARAGD i VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTp
STÍNÍCÍ TKANINA, PRODEJ, INSTALACE NA PLETIVOVÉ PLOTY

Ostrava – Nová BĢlá, Hrabovská 5/39
tel.: 722 550 000. OtevƎeno v pracovní dny 8-15 hod.

x napájeēky, krmítka, líhnĢ pro drƽbež, ohƎev
x klece pro kƎepelky, pasti a sklopce, atd.
x mražené maso pro psy, hovĢzí s droby, 32,- Kē/kg

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

POT\EBY PRO CHOVATELE DRpBEŽE

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

x
x

www.thuja.cz

BRÁNY A BRANKY s rƽznou výplní, plotové dílce - výplnĢ
ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti, kovová schodištĢ
M\ÍŽE do oken a dveƎí, pevné i otevírací

THUJE NA ŽIVÝ PLOT

x
x
x

VÝRÁBÍME:

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ
- SVA\OVANÁ PLETIVA
- SVA\OVANÉ PANELY 3D
- BETONOVÉ - RpZNÉ VZORY
- KOVANÉ PLOTY, ATD.

STAVÍME PLOTY NA KLÍ

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová BĢlá, Hrabovská 5/39, pracovní dny 8:00 – 15:00

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
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Zakázkové krejčovství

Kontakt:
Šárka Kopcová
73924 Krmelín, Vilová 518,
IČO: 06736220
Tel: 604 268 039
Email: s.kopcova@seznam.cz
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