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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
bylo by příjemné, kdyby sdělení o průběhu uplynulých měsíců v naší obci měla
jen pozitivní charakter, ale není tomu
tak. Přestože máme v Proskovicích sběrný dvůr, rozmístěné kontejnery na tříděný odpad, odklízíme stále více odpadu
z okrajů lesa, luk a příkopů u cest. Pytle
se stavebním odpadem, hromady pneumatik, rozházené pet láhve, igelitové tašky, psí exkrementy jsou běžnými nálezy
v našem krásném Poodří. Pokud neznáme autora nepořádku, je na nás, abychom
uklidili. Za kuňkalištěm uklízeli fotbalisté a hasiči, u Staré Bělé kolem cyklostezky obyvatelé rodinných domů, u lesa pod
Floriánem a u Jarkovského potoka naše
technická četa. Vím, že většině z nás zaneřáděná prostranství vadí, proto vidíte-li pachatele, neváhejte volat městskou
policii. Stejná opatření platí pro případné bezohledné, nebezpečné pálení větví, které provádí někteří občané nejraději
na cizím pozemku a ještě v blízkosti lesa.
Lidská bezohlednost překračuje hluboce hranice slušnosti, proto je nutné, abychom se bránili a nebáli se zasáhnout.
Volejte městskou policii nebo hasičský záchranný sbor.
Velkým problémem je vzrůstající automobilová doprava hlavně na Staroveské
ul. Na požadavek našeho městského obvodu o zajištění úsekového měření od Staré Bělé po křižovatku Staroveské a Světlovské prozatím odbor dopravy MMO
reaguje návrhem umístit na Staroveské
ul. dopravní značku Zákaz předjíždění.
Toto opatření je však jen kosmetickým zásahem v řešení situace, takže budeme trvat na žádosti o úsekové měření nadále.
Bezpečnost dopravy souvisí také s naším
chováním. V obci je 394 rodinných domů,
v některých domech jsou dvě i tři auta. Při
projíždění našimi sedmnácti ulicemi mají

Letní vydání 2018
i místní řidiči často pocit, že v domácím,
známém prostředí mohou přehánět. Důkazy jsou na denním pořádku, např. při
dopravě dětí do školy a školky. Retardéry
a další dopravní značky nezmění myšlenkové procesy agresivních jedinců. Černou
kroniku obce můžeme plnit dál: 5x ukopnutý a zničený odpadkový koš na zastávce
Horní cesta, ukradený nástavec vodovodního kohoutku na hřbitově, vypouštění
oleje do Mlýnské strouhy atd. Kromě běžné údržby tak vznikají další zbytečné náklady a starosti.

Stavební činnost
V dubnu opravila stavební firma Martina Kunze kapličku sv. Floriána a v květnu
Ostravské městské lesy provedly úprava
terénu v areálu kuňkaliště, kde jsme zároveň opravili vodoinstalaci, elektroinstalaci, střechu a obnovili dlažbu.
Počátkem června zahájí firma Hydrospor výstavbu chodníků v ul. Na Smyčce.
Zpoždění prací způsobil nedostatek zaměstnanců. Firma Vašinka zahájí práce
na revitalizaci Mlýnského náhonu.

Kulturní činnost
27. dubna byl zahájen
15. ročník Festivalu Poodří
Františka Lýska. Ve škole se
nám představil národopisný soubor Dolňánek z Kunčic pod Ondřejníkem a Grunik z Ostravice. Dětský sborový zpěv reprezentoval náš
školní sbor Proskovjáček a pěvecký sbor
Bambule z Ostravy-Poruby. Program uzavřel pohybově dramatický kroužek Kline-

ček. Velkou pochvalu odborníků sklidila
za svůj výkon dechová hudba Proskovjanka, která tradičně zahajuje festival před
školou. Zhruba 120 účinkujících a 100
diváků se vešlo do tělocvičny naší školy.
Svou návštěvou nás poctil syn Františka
Lýska Lumír Lýsek, starosta Staré Vsi nad
Ondřejnicí Dalibor Dvořák, starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář a Jistebník zastoupila Jiřina Matějová, členka výboru
FPFL. Dětem ZŠ a MŠ Proskovice přiblížily opět děti folklor horského Lašska, Valašska a také kultivovaný sborový zpěv.

28. dubna v restauraci U Psoty se
představil obecenstvu dospělý soubor
Grunik z Ostravice s hudeckou muzikou Vojtek a v druhé časti programu vyPokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
stoupily famózní Klimkovické pjenice.
Horské Lašsko nám bylo představeno
stylovým, krásným zpěvem a temperamentními tanci Moravskoslovenského
pomezí a Kysúc. Klimkovické pjenice
zase přiblížily posluchačům písně období dvacátých let minulého století. Obecenstvo tvořili z velké části naši jubilan-

ti, pro které záměrně program festivalu
vybíráme.
Naším cílem je nabízet tradiční kulturu současné společnosti, obohatit ji poezií, krásou a myšlenkovým nábojem autorů minulých i současných.

22. 6. oslavy 70. výročí založení mateřské školy a 40. výročí otevření nové
budovy mateřské školy

14. května byla vysvěcena po opravě
kaplička sv. Floriána

Jménem pořadatelů vás srdečně
zvu k účasti.

Připravujeme

23. 6. Svatojánské slavnosti

Marie Matějová, starostka

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních č. 21., 22. a 23. mimo jiné:
• rozhodlo o podání žádosti o dotaci na
projekt „Výstavba hasičské zbrojnice
pro SDH Proskovice“,
• rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební akci „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na
úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů firmě Hydrospor spol.
s r.o. za cenu 1 118 317,31 Kč,
• rozhodlo o zadání veřejné zakázky ve

zjednodušeném podlimitním řízení na
akci „Revitalizace Mlýnského náhonu
Proskovice“ firmě Štěpán Vašinka za
cenu 6 395 643,46 Kč,
• vzalo na vědomí informaci o celkových
nákladech projektu „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice“ ve
výši 19, 259.883,19 Kč a rozhodlo o zapojení další části volných zdrojů městského obvodu ve výši 576 tis. Kč, jako

doplnění 10% spolufinancování městského obvodu,
• seznámilo se s výsledky vyhlášeného
záměru pronájmu areálu požární nádrže a konstatovalo, že platné usnesení rady městského obvodu bylo
v souladu se Statutem města Ostravy,
a v souladu s povinností rady nakládat
s majetkem obce s péčí řádného hospodáře.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o uzavření nových Dohod
o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Proskovice,
• vyjádřila souhlas se zprávou o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ostrava-Proskovice za rok 2017,
• schválila účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice k rozvahovému dni 31. 12. 2017,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru
ve výši 5 tis. Kč pobočnému spolku
Český svaz včelařů na opylovací činnost,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu – dodávka elektrické energie a zemního
plynu do odběrných míst náležících
městskému obvodu,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Údržba obecních pastvin a zeleně podél cyklostezky v roce 2018“ a na službu
„Údržba veřejné zeleně v městském obvodu Proskovice“ firmě Vít Havránek,
• rozhodla o uzavření Dodatku č.
16/2018 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje a městským obvodem,
• rozhodla o převzetí majetku pořízené-

ho městem Ostrava – detektory autonomní požární detekce a detektory oxidu uhelnatého – umístění v nájemních
bytech městského obvodu,
• rozhodla v souvislosti s konáním akce
„Jubilanti 2018“ o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč cimbálové muzice Vojtek,
• rozhodla, na základě vyhlášeného záměru o pronájmu areálu požární nádrže, o uzavření smlouvy o nájmu s firmou Michael Ďuriš,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru
ve výši 6 tis. Kč organizátorovi sportovní akce „Svobodní x Ženatí“ na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním této akce – dresy, rozhodčí,
občerstvení pro hráče, soutěže pro děti,
skákací hrad,
• rozhodla o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace ve výši 5 tis.
Kč Kreativnímu klubu Proskovice na financování nákladů spojených s jejich
činností,
• rozhodla o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace ve výši 5 tis.
Kč pobočnému spolku Junák-český
skaut, středisko Stará Bělá, na financování nákladů spojených s činností spolku,

• projednala výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice k datu 31. 3. 2018,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu - výkon stavebně technického dozoru investora pro stavební akci „Estetizace
ulice Na Smyčce se zaměřením na
úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“ firmě MH Stavební partner s.r.o. za cenu 46 948,- Kč,
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu - výkon stavebně technického dozoru
investora a koordinátora BOZP pro stavební akci „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“, firmě Ing. Petr Kuda
za cenu 133 100,- Kč,
• v souvislosti s nařízením, týkající se
ochrany osobních údajů, schválila doplněk Jednacího řádu rady městského
obvodu,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru
ve výši 1 tis. Kč organizátorovi sportovní akce „Florbalový kids cup 2018“ na
částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním této akce – nájem tělocvičny a šatny v základní škole.
Miloslava Vidličková
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2017
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 24. zasedání dne 6. 6. 2018 schválilo Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad. Předkládáme našim občanům stručný přehled hospodaření našeho obvodu. Podrobnou zprávu můžete nalézt na oficiálních
internetových stránkách městského obvodu: www.ostrava-proskovice.cz
Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté neinvestiční transfery
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody – příjmy
Převody rozpočtových účtů
Kapitálové příjmy
Financování
Konsolidace
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace
VÝDAJE CELKEM
SALDO
Výsledek rozpočtového hospodaření

Zůstatek rozpočtovaných a nečerpaných prostředků byl po schválení zastupitelstvem městského obvodu zapojen do
schváleného rozpočtu pro rok 2018. Část
zůstatku bytového hospodářství z let 2007
- 2016 bylo zapojeno na čerpání výdajů za
výměnu výtahu v domě s malometrážními byty a část zůstatku z let 2007 - 2017
byl ponechán na běžném účtu městského
obvodu.
Do daňových příjmů patří např.
správní poplatky, poplatky ze psů a daň
z nemovitostí, která tvoří 92% daňových
příjmů.
Nedaňové příjmy zahrnují příjmy
z pronájmů bytů a nebytových prostor,
z nájmů pozemků aj.
Přijaté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu byly využity na volby prezidenta ČR, na výkon státní správy, prostřednictvím ministerstva školství
z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání na projekt S úsměvem do
školy, na výkony v oblasti sociální péče.
Dotace jsou evidovány jako účelové a každoročně jsou vypořádávány.
Převody mezi statutárními městy
a jejich městskými obvody - příjmy
a převody rozpočtových účtů zařazují městské obvody a městské části statutárních měst peněžní prostředky převedené na bankovní účty z bankovních účtů

Schválený
rozpočet
v tis. Kč
698
1 538
497

Upravený
rozpočet
v tis. Kč
699
1 575
497

Skutečnost
ﬁnančních
prostředků v Kč
728 461
1 480 809
497 000

0

27

27 182

0

736

734 953

6 436

7 705

7 658 806

95
0
1 008
- 95
10 177

95
806
4 091
- 95
16 136

94 380
807 796
0
- 94 380
11 935 006

9 255
1 017
-95
10 177

12 144
4 087
-95
16 136

9 310 256
2 218 969
106 778
11 422 447

0

0

512 559

statutárních měst, kterých jsou součástí,
jakožto dotace na jejich činnost. Evidují tedy prostředky poskytnuté z rozpočtu
města např. na:
- provoz, údržbu městského obvodu
a příspěvku na plavecký výcvik žáků
a na provoz pro p. o. Základní škola
a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
5 713 tis. Kč,
- revitalizaci zeleně na hřbitově a před
památníkem 1. a 2. sv. války 633 tis.
Kč,
- prevenci kriminality 50 tis. Kč,
- vzduchotechniku kuchyně pro základní
a mateřskou školu 960 tis. Kč
- zpracování žádosti o poskytnutí podpory z IROP, zpracování žádosti o dotaci, analýz a studie k projektu Multifunkční učebna pro přírodovědné vědy
a technické řemeslné obory pro ZŠ
Proskovice 106 tis. Kč,
- výkupy pozemků pod místními komunikacemi 183 tis. Kč
V kapitálových příjmech evidujeme
příjem z prodeje pozemku.
Financování představuje zapojení nevyčerpaného zůstatku z roku 2016 do rozpočtu roku 2017.
Konsolidace v příjmech eviduje převody z účtu sociálního fondu na běžný
účet městského obvodu a je v souladu
s konsolidací ve výdajích.

Čerpání běžných výdajů představuje
běžný provoz městského obvodu.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve
výši 2 219 tis. Kč např. na:
- projektovou dokumentaci pro vybudování 2 autobusových zastávek a autobusové točny 46 tis. Kč,
- projektovou dokumentaci k akci most
přes vodoteč Dolový potok 44 tis. Kč,
- zpracování realizační projektové dokumentace k akci vzduchotechnika mateřské školy a její realizace 960 tis. Kč,
- za zpracování žádosti o poskytnutí podpory z IROP, zpracování žádosti o dotaci, analýz a studie k projektu
Multifunkční učebna pro přírodovědné vědy a technické řemeslné obory
pro ZŠ Proskovice 106 tis. Kč,
- doplnění kamerového systému v budově základní školy 18 tis. Kč,
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení k výměně výtahu v domě
s malometrážními byty a jeho realizace
782 tis. Kč,
- pořízení řetězového kontejneru na
hřbitovní odpad 43 tis. Kč,
- zpracování projektového záměru včetně odborného stanovení ceny stavebních prací pro akci Novostavba hasičské zbrojnice 30 tis. Kč,
- výkupy pozemků 183 tis. Kč,
Táňa Paličková
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Očkování psů
proti vzteklině

5. září 2018
(středa)
14:30 – 17:00
u budovy úřadu
Nezapomeňte očkovací průkaz
psa. Cena očkovací vakcíny
je 200,- Kč.

Proskovické louky

Noví občánci

Foto: Adam Birka
V dubnu jsme opět přivítali naše nové
nejmenší občánky. Tentokrát se od listopadu 2017 narodilo v Proskovicích 7 dětí,
z toho 4 děvčátka a 3 chlapečci. Jako první své budoucí kamarády přivítaly děti
z naší mateřské školy se svým novým programem - písničkami, básničkami i tanečky, a to pod vedením svých učitelek
Danuše Karasové a Zuzany Juřicové. Mís-

tostarosta Ing. Zdeněk Dvorský pak pronesl k rodičům, prarodičům a ostatním
přítomným několik milých slov, rodiče
obdrželi drobné dárky od obce a od místní knihovny. Všem našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky
a jejich rodičům hodně trpělivosti a porozumění při jejich výchově.
Eliška Birková

Často shonu máme plné zuby,
nitro svírá touha po svobodě.
Tehdy utéct z domu ven je dobré
a nechat pomoc na přírodě.
Na obou stranách naší hrázky
tráva ve větru se zlehka vlní,
spoustě tvorů domov stýká,
tiše věčnou roli svou si plní.
Sto let nazpět tady s kosami
se chlapi o obživu prali
a ještě dříve rybník byl tu,
kde si kapři pod lekníny hráli.
Opojné je pobýt v širém prostoru,
do kterého nás louka láká,
za svitu prvních paprsků
i večer, když se smráká.
Stačí jen k obloze hlavu pozvednout
a nechat fantazii plynout.
Kdo v splínu svém se utápí,
snadno krásu může minout.
Zdeněk Dvorský

Kreativní klub Proskovice
Hezké sobotní odpoledne na hřišti zpestřily členky Kreativního klubu prodejem
domácích koláčů, věnečků a pouťových perníkových srdíček.
Věra Slívová
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Kaplička sv. Floriána má 281 let
5. května 1737 posvětil starobělský farář Matouš Karel Seidel sochu sv. Floriána, vystavenou k veřejnému uctívání. Patronu Proskovic, svatému Floriánovi, je
zasvěcena kaple na horním konci obce.
Kaple zde s největší pravděpodobností
stála již ve zmíněném roce 1737. Nasvědčuje tomu skutečnost, že v r. 1916 zrekvírovali rakouští vojáci z proskovické kaple
17 kg těžký zvonek z roku 1736.
V kapličce se zvonilo ručně, vždy v poledne a večer, zvoněním se oznamovala

Foto: Adam Birka

úmrtí v rodině, požáry a jiná významná
veřejná upozornění. Říkalo se, že zvonek živé svolává a mrtvé oplakává. Zvoníky v naší kapličce byli v polovině 20.
stol. Alois a Marie Jařabáčovi a také paní
Julie Paličková. U kapličky probíhaly
v minulosti krátké pobožnosti, obyvate-

lé okolních domů ji svépomocí udržovali a opravovali. Letošní opravu kapličky
provedla úspěšně stavební firma Martina Kunze.
14. května 2018 byla posvěcena panem farářem starobělské farnosti Bohuslavem Novákem. Jak slavnost proběhla? Po ukončení májové pobožnosti v 19
hod. přicházel průvod věřících z kostela ke kapličce, jejíž zvon se rozezvučel rukou Blažeje Paličky. Symbolicky právě on
přebral žezlo zvoníka po své babičce Julii. Zároveň jako starosta Sboru dobrovolných hasičů se dvěma mladými hasiči,
kteří u kapličky „drželi stráž“, také vzdali
čest svému patronu sv. Floriánovi. Během
krátké pobožnosti byla kaplička posvěcena, k obřadu zazpíval mariánské písně

chrámový sbor pod vedením Pavly Klimkové. Obnova kapličky sv. Floriána
má hluboký smysl svým duchovním
rozměrem a je také projevem úcty
současné generace k práci a životu
našich předků.
Proto jsem ráda, že setkání proskovických občanů propojené s krmelínskými,
novobělskými a starobělskými farníky
proběhlo v tomto duchu.
Děkuji zaměstnancům firmy Martina
Kunze za kvalitní provedení opravy kapličky, za úpravu vnitřní výzdoby manželům Vavrečkovým, za zahradnické práce paní Miladě Konečné a údržbu zeleně
paní Kateřině Fulnečkové a Petru Ječmenovi.
Marie Matějová

KRONIKÁŘ OBCE DOPLŇUJE
Kaplička tu měla svou zřejmě dřevěnou
předchůdkyni, která je na tomto místě zakreslena již v I. vojenském mapování z šedesátých let 18. století. Počátkem 19. století vybudovala obec kapličku z tvrdého materiálu
viz REVERS, který přikládám a text uvádím:
Revers, dle kterého se obec Proskovská
dobrovolně na nynější i budoucí časy zavazuje, že ona, poněvadž o posvěcení tej jejich malej novovystavěnej kapličky Sv. Floriána žádala a na budoucí zachování neb.
opravování žádný základ na penězích udělati nemohla, takovou kapličku vždycky
a po všechny časy nejenom v dobrém, nýbrž i taky v ozdobném stavu ku cti a chvále tomu svatému Floriánovi jakožto patro-

nu skrz odvrácení škodného ohně udržeti
a zachovati chce a bude. K utvrzení toho
se tímto list ve třech stejně znějících exemplářův vyhotovil a od deputírovaných
obecních lidí podpisem a přitísknutím
obecní pečeti zaopatřl, potom pak takový
slavnému vrchnostenskému ouřadu k potvrzení podložený byl. Jež se stalo v Proskovicach dne 26-ho Maje 1807. Na závěr
vyslovil poděkování zhotovitelům a dárcům.
Kaplička je vedena ve státním ústředním
seznamu kulturních památek (č. 38755/8697). Přesné datum zápisu se nepodařilo
vypátrat.
Jiří Lyčka, kronikář
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Budíček na Den osvobození
8. května jsme vyslechli náš tradiční budíček v podání sdružení hudebníků našeho regionu. Budíček připomíná osvobození a konec 2. světové války. Zažitá tradice
Proskovic zůstává nadále součástí oslav
osvobození a setkává se s uznáním občanů.

Fotbalové utkání Svobodných
proti Ženatým 2018
– žezlo převzali zkušenější
V sobotu 5. 5. se na Proskovickém hřišti
u mlýna uskutečnil další ročník oblíbeného fotbalového utkání Svobodných proti Ženatým. Za příznivého počasí se skupinka hráčů a organizátorů sešla již brzy
ráno, aby připravila hřiště i hlediště na
příjemnou podívanou.
Vše pak započalo před třetí hodinou, kdy se oba týmy začaly
scházet a ochozy se postupně plnily nadšenými diváky.
Před výkopem ale Svobodné ještě překvapila nemilá skutečnost, a to
omezený počet hráčů na jejich straně.
Prvních pár minut museli tedy staří mládenci vydržet hrát v deseti, a když později

byli konečně doplněni posledním obráncem do jedenáctky, stav už byl 1-1 po gólech Dana Matěje a Tomáše Paličky. První polovina zápasu probíhala relativně
vyrovnaně, v závěru ale Svobodným čutálistům začaly docházet síly a na lavičce nebyl nikdo kdo by je vystřídal. To se
na jejich výkonu projevilo, a tak se skóre
ještě v první půli dvakrát pozměnilo díky
krásným trefám Adamova a Paličky. Hrá-

či tak odcházeli do “kabin” za stavu 3-1
pro Ženaté.
Druhou várku čtyřiceti minut uvedli Svobodní již lepším nasazením a podařilo se jim vytvořit pár dobrých gólových
příležitostí. Jednu z nich měl Danip
el Franczyk, ten ale v dobré pozici levou nohou pouze prozvonil tyč a tak ani tato nebezpečná
akce neskončila gólem. Střeleckou smůlu se podařilo prorazit
až Jáchymu Pivovarovi, který svou
táhlou střelou zpoza vápna snížil rozdíl skóre na jednu branku. S přibližujícím
se koncem zápasu se zvyšoval také útočný tlak Svobodných, který ovšem v po-

sledních minutách přerušila ztráta balónu u půlící čáry. Ta zahájila krásnou akci
Ženatých ze středu hřiště, kterou završil
střelou z úhlu Vlasta Staněk. Zanedlouho
poté rozhodčí ukončil utkání a tým Ženatých se mohl společně s věrnými fanoušky
radovat z výhry 4-2.
To ale ještě nebyl konec této krásné fotbalové soboty. Pro hráče, ale také pro diváky byla připravena soutěž o penaltové-

ho krále. Té se zúčastnilo 58 osob, z toho
16 žen a 42 mužů a tak se bylo ještě dlouho
na co dívat. Na prvním místě mezi muži
skončil Vladimír Zahnaš ze Staré Bělé,
těsně za ním pak Patrik Adamov a David
Kalous. Mezi ženy si cenu za první místo odnesla Michaela Kadlecová, které se
podařilo porazit jak druhou Táňu Paličkovou, tak třetí Reginu Šerou. Ocenění za
nejlepšího brankáře si z šestice lapačů odnesl výškovický gólman Ondra Jánoš díky
svým dvaceti-jedna zákrokům. Penalty si
na menší branku vyzkoušeli také ti nejmladší z diváků, kterých bylo kolem čtyřiceti.
V závěru bychom chtěli poděkovat
všem laskavým sponzorům, dobrovolníkům, místním hasičům, manželům Dostálovým za vynikající občerstvení, Petru
Kubánkovi a kreativnímu kroužku proskovických žen, který si pro nás připravil
povedené koláče a perníčky. Velké díky
patří také všem přítomným divákům, kteří nám opět zpříjemnili náš společný fotbalový zážitek.
Organizaci celé akce vymyslel a řídil
precizní David Lyčka.

Zároveň bychom tímto chtěli pozvat všechny příznivce proskovického fotbálku na tradiční, letos již
17. Ročník turnaje Memoriál
Pepy Pazderny, který se bude konat v sobotu 25. 8. 2018 od 8:30 na
hřišti u koupaliště. Těšíme se na další
pěkný sportovní den!
Mnohem více info a foto na: http://
www.pazdernuvfotbalek.estranky.cz/
Jáchym Pivovar
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Aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz
Po stopách bojovníků za svobodu

Na akci s tímto názvem se Sokoli a Sokolčata z Proskovic vydali v sobotu 21. dubna. Cílem 4. ročníku hvězdicového pochodu byl Národní památník II. světové války v Hrabyni, kam
směřovali turisté a cykloturisté z několika stran Ostravska
a Opavska.
Z Proskovic vyjely dvě skupiny; 25 dětí v čele s naší starostkou Sokola Verčou Dostálovou
a 15 cykloturistů z Proskovic a Staré Bělé. Malí turisté
se tramvají dopravili do Budišovic-Zátiší, odkud šlapali do
Hrabyně po turistické značce
cca 4,5 km. Cyklisté startovali od Karlova mostu na cyklostezce a pokračovali přes Klimkovice, Kyjovice a Pustou Polom
do Hrabyně, celkem 30 km v dosti členitém terénu. V Hrabyni u památníku jsme se všichni sešli; děti mezitím absolvovaly několik akcí, které připravili vojáci a policisté. Pak oblehly
veškerou vystavenou bojovou techniku na ploše kolem památníku.
Všichni účastníci obdrželi pamětní listy a také vstup do památníku zdarma. Takovou příležitost jsme si nenechali ujít
a stálo to za to. Uvnitř objektu je v současnosti instalováno
několik expozic. Nejrozsáhlejší z nich s názvem „Doba zmaru
a naděje“ připomíná dějiny 2. světové války a současně přibližuje civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu i kulturu.
Hlavním cílem této zajímavé expozice je emocionální prožitek postavený na příbězích osobních věcí, které věnovali přímí
účastníci bojů. A díky použití moderní audiovizuální techniky
si návštěvník chvílemi připadá jako uprostřed války.
Naše skupina se pak v doprovodu průvodce dostala na „střechu“ objektu, odkud byl nádherný výhled do kraje – na jedné
straně Beskydy a Lysá hora; na straně druhé Jeseníky a Praděd. A ještě společné foto před památníkem a pak se naše cesty rozdělily. Cyklisté se vydali na zpáteční cestu přes Háj ve
Slezsku a podél řeky Opavy do Třebovic a kolem Odry zpět do
Proskovic. Děti se vracely na Zátiší a odtud MHD do sokolovny, kde většina z nich strávila svou letošní první noc. Výlet se
po všech stránkách vydařil; nádherné počasí, spousta zážitků
a nových poznatků o životě obyčejných lidí i hrdinů z 2. světové války. A kdo z vás dosud neměl příležitost navštívit Národní památník v Hrabyni po rekonstrukci v r. 2009, berte tuto
informaci jako tip na výlet pro celou rodinu.
Eva Petrůjová

Sokolka Vlasta Volfová
oslavila své 90. narozeniny!
Letos v dubnu slavila paní Vlasta Volfová, rozená Koutná,
své 90. narozeniny. Za naši tělocvičnou jednotu jí byli popřát
Hanka Sýkorová, Jana a Václav Lyčkovi. Skvěle se při tom pobavili i zasmáli, hlavně při vzpomínkách na příhody z dob minulých.
Paní Vlasta byla členkou Sokola již od svých 5 let a setrvala tam přes 60 let. Vyrůstala v Proskovicích u Matějů (obchodníci na Staroveské ulici) s rodiči a bratrem Milanem. Její
děda byl zapálený sokol a její matka Anděla také. Účastnila
se bouřlivého sokolského sletu v roce 1948. Potom stále ještě cvičila a poslední spartakiádu absolvovala ve věku 48 let
se Sokolem v Proskovicích v roce 1975, i když v Proskovicích
již nebydlela.
Je na svůj věk velmi vitální, tak jako celý život a vypadá velmi dobře.
Přejeme sestře Vlastě k narozeninám také vše nejlepší, aby
zůstala stále tak veselá a plná elánu.
Hanka Sýkorová

Vyměň kytku!
V sobotu 12. 5. jsme se
za slunečného počasí sešli za sokolovnou na Zelené burze. Přinesli jsme
si v bedýnkách, taškách
nebo květináčích přebytky ze svých zahrad. Vyměnili jsme s ostatními, co se dalo, probrali jsme se zkušenými zahradnicemi podrobně návody na pěstování, občerstvili
se rebarborovými muffiny, poděkovali správci sokolovny Romanovi Dobešovi za kafe a popřáli si navzájem úspěch v letošní sezoně. Zase ve stejných bedýnkách, taškách nebo květináčích si odnášíme nové neznámé rostliny. Snad nám na
našich zahradách dobře porostou.
Za Sokol moc děkujeme – zvláště všem, kteří přinesli barvínek. Rostlinu použijeme k úpravě prostoru před sokolovnou.
Hanka Matoušková
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Tenisová soutěž
neregistrovaných tenistů

Revitalizace veřejného
prostoru sokolovny
V loňském roce byla na základě žádosti poskytnuta dotace
z prostředků statutárního města Ostravy na revitalizaci veřejného prostoru sokolovny.
V současné době probíhá realizace úprav. V minulém týdnu jsme např. pokračovali brigádou, při které jsme upravili
částečně terén před sokolovnou, zasadili rostliny, natřeli plot
mezi hřišti, přivezli nové poklopy na jímky, nové lavičky před
sokolovnu, nové podstavce na stoly a lavice. Domluvili jsme
se se zedníkem a instalatérem na vytvoření nového vývodu

Tak jako každý rok, se v květnu rozběhla tenisová sezóna.
Družstva žen a mužů budou opět reprezentovat Proskovice
v soutěži MPD (méně početných družstev) a bojovat o pěkné umístění s okolními městskými obvody a obcemi. Za naši
obec budou opět bojovat dvě družstva žen, dvě družstva mužů
a oproti loňskému roku kategorie veteránu nebude z naší
strany zastoupená. Soutěže se hrají střídavě „venku“, tj. na
kurtech soupeřů, a doma za sokolovnou, kde stále dochází
k úpravě kurtu. V současné době naši tenisté provádějí rekonstrukci oplocení kurtu, aby míčky nelétaly moc daleko, staví
se nový přístřešek pro tenisty k odpočinku při hraní tenisu.
Doufejme, že se naším tenistům bude příjemně hrát na takovém kurtu a budou si připisovat jenom samé úspěchy. Hráčům a hráčkám přejeme hlavně zdraví a hodně sportovních
úspěchů a zážitků.
Regina Šerá

Smažení vaječiny

a odtoku pitné vody. Měl
by být hotov do konce
června. Stolař připravuje díly na přístřešek, postupně je před sestavením natíráme.
Stále nás to ještě baví,
i když je pravda, že nás
teď více zaměstnává nácvik sletové skladby a je to vše dost časově náročné.
Byli bychom rádi, kdybychom vše zvládli do 14. 7. 2018, kdy
pro vás chystáme letní posezení s promítáním.
Výbor

Poslední květnovou sobotu se za sokolovnou smažila vaječina. Účastníci si pochutnali a dobře se pobavili.

Přípravy na XVI. všesokolský slet gradují
Přípravy na XVI. všesokolský slet
jsou v pohybu. Sestry se po dlouhé nekonečné zimě vydaly trénovat sletovou skladbu Ženobraní na
fotbalové hřiště, aby si přivykly stát
„na značkách“ v terénu.
Ve dnech 2. - 3. 6. 2018 se zúčastnily spolu s děvčaty z Opavy,
Rychvaldu a Moravskoslezské župy
Krajského sokolského sletu v Ostravě, a podle ohlasů z tribuny byly
doslova třešničkou na dortu.
Další cesta povede do Brna a vyvrcholení proběhne v Praze ve
dnech 1.–6. 7. 2018.
Táňa Paličková
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Pozvání na koncert operních árií a duetů pod širým nebem
Už jste někdy slyšeli operní árie pod širým nebem? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost navštívit 11. ročník koncertu „NOVÁ BĚLÁ POD OTEVŘENÝM NEBEM“ a poslechnout si známé skladby v podání českých i zahraničních pěvců.
Mimo jiné vystoupí známá česká zpěvačka Patricia Janečková, tenor Paolo
Lardizzone z Itálie, baryton Krum Galabov z Bulharska, tenor Alin Stoica
z Rumunska a jistě Vás potěší i skvělá houslistka Marie Korpasová - rodačka

z Nové Bělé. Doprovázet je
bude orchestr Národního
divadla moravskoslezského pod taktovkou Adama
Sedlického. A kde se to vše
uskuteční?
V Ostravě-Nové Bělé,
26. 8. 2018 od 16 hodin
na zahradě Domu s pečovatelskou službou Bělásek,
Krmelínská 305. K potěšení bude nejen kulturní zážitek, ale
také výborné domácí občerstvení.
Všechny Vás srdečně zve Kulturní spolek Jany Šafář Doležílkové.

Škola v přírodě
Ve dnech 14.–18. 5. 2018 se žáci 1.–5.
ročníku proskovické základní školy zúčastnili školy v přírodě v Areálu Skiland
Ostružná v Jeseníkách. Jako dopravní
prostředek jsme zvolili vlak. Pro mnohé
žáky bylo cestování vlakem velkým zážitkem.
Děti během pobytu ve škole v přírodě „našlapaly mnoho jarních kilometrů“, maximálně využily sportovní areál
k hrám, soutěžím, pohybovým, sportovním i jiným aktivitám.

Jak se líbilo žákům 5. ročníku
ve škole v přírodě?
„Vyjeli jsme po půl osmé z vlakového nádraží Ostrava – Svinov, směr Olomouc – Zábřeh na Moravě – Ostružná.“
„Jídlo mi chutnalo, vařili dobře. Na
snídani byla možnost výběru (švédský
stůl). Ubytování hotelového typu.“
„S Frantou a paní učitelkou Vahalíkovou jsme vyšli na tři vrcholy Jeseníků
(Šerák, Keprník a Vozku). Byl krásný výhled do okolí.“
„I letos jsme navštívili řopíky a pěchot-

„Když pršelo, navštívili jsme expozici
hudebních nástrojů v Ostružné. Výklad
o hudebních nástrojích byl velmi zajímavý.“
„V Jeskyních Na Pomezí jsme viděli netopýra, bohatou krápníkovou výzdobu,
stalagnáty, stalagmity a stalaktity.“
„Poslední večer jsme pořádali diskotéku. Vydařila se.“
„Vůbec se mi nechtělo jet domů.“
„Byla to nejlepší škola v přírodě!“
ní srub.“
„Krásná příroda (krajina), čistý
vzduch, klid, legrace a nové informace.“
„S paní asistentkou Šárkou Slončíkovou jsme hledali kešky.“
„Nejvíce se mi líbil výlet do Lesního
baru – samoobslužný bar v lesích v části Horní Lipová. Nakupovali jsme cukrovinky, opékali párky a pili limonádu.“
„Fandili jsme českým hokejistům, když
hráli s USA.“
„Z pokoje jsme měly výhled na větrné
mlýny.“
„Počasí nám přálo.“

Jana Švardalová, učitelka ZŠ
a žáci 5. ročníku

Ve škole v přírodě v Ostružné jsme hráli hru „PALTEST“

??

Každé ráno bylo vybráno jedno slovo nebo dána zkratka a děti během celého dne psaly, co by to mohlo znamenat.
Vyhodnocení proběhlo při čtvrteční diskotéce. Hezky jsme se všichni pobavili.
Správné odpovědi jsou napsány tučným
písmen. Zde je malá ukázka odpovědí,
které jsme dostali:

Co je to „DDM“?

Co je to „příložník“?

• Destrukce domovských mobilů

• Přistýlka

• Důkazy do masti

• Člověk, který dává přílohy

• Demokratický domácí meč

• Prostě příložník

• Dobrovolný domácí maskot

• Přírodní lůžko

Co je to „šuplera“?

• Dodělej doma matiku

• Šuplík

• Hlína

• Dálniční dopravní město

• Pokoj

• Chata

• Drogerie DM

• Nemoc

• Prostě šuplera

• Doprava dopisů městu

• Holka od šuplíku • Posuvné měřítko

• Dan doučuje matiku

• Dynamická dobrá mina

• Dům dětí a mládeže

• Bagr

• Ukládací prostor

• Speciální druh pravítka, který
umožňuje rýsovat kolmice ke
hraně kreslicího prkna.
Libuše Smreková,
učitelka ZŠ
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Den dětí v ZŠ Proskovice
Dne 28. 5. 2018 proběhl
na naší škole Den dětí. Přijela k nám firma Pony, která si
pro naše žáky připravila hojnou zábavu v podobě různých
stanovišť. Děti plnily úkoly na
různých stanovištích, moh-

ly stavět z dřevěné stavebnice
Pony, vybarvovaly omalovánku robota Jarmila a za odměnu si mohly nechat namalovat obličej. Děti se na okamžik
proměnily v krásného motýla nebo v rozkvetlou květinu.

Akce trvala více než dvě hodiny. Děti se během této doby
dobře bavily. Na konci této
akce na ně čekalo překvapení
v podobě robota, který se jim
za odměnu ukázal. Děti hodnotí tento den jako povedený
a hezký. Na příští rok se děti
moc těší a doufají, že přijde jejich kamarád robot Jarmil.
Terka: Nejvíc se mi líbila
společná hra diamant.
Adélka: Nejvíce se mi líbilo malování na obličej, bylo to
super.
Vilda: Bavilo mě, že jsme si
tady mohli stavět a hrát hry.
Vendy: Mě nejvíce bavilo,
když jsme si mohli něco namalovat na obličej a vymyslet
naši hru. Ale pro příště by tu
mohlo být více soutěží.
Děti školní družiny
s praktikantkou Lucií Šmídovou

Poděkování
paní knihovnici
V tomto školním roce jsme
s žáky ŠD pravidelně navštěvovali naši místní knihovnu.
Děti si mohly prohlédnout
knihy, zapůjčit si je nebo si je
zde pročítat. Paní knihovnice
měla pro nás vždy připravené překvapení ve formě soutěží, tvoření, například záložky do knihy, přáníčka ke
dni matek a jiné. Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní knihovnici za příjemně
strávené chvíle v knihovně.
Těšme se na další školní rok,
že budeme v této tradici pokračovat.
Gabriela Makarová,
vychovatelka ŠD

Úspěch v soutěži „Hledej pramen vody“
Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili hravého ekologického projektu „Hledej pramen
vody“, který byl organizovaný
společností OVaK (Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s.).
Tato soutěž probíhala od
března do června. Byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.
Žáci v teoretické části plnili
rozmanité úkoly, psali a kreslili příběhy o Kapce, kamarádce vody. Zjišťovali, jak se
pitná voda připravuje a jak
se čistí odpadní vody. Měli za
úkol vyplnit mapu města Ostravy šesti teoretickými úkoly, za které mohli získat body.
Navíc mohli dostávat body
za snahu.
Naší třídě se povedlo získat
147 bodů, z toho 87 za snahu.

A tím jsme se probojovali do
velkého finále, kterého se zúčastnilo 26 škol z 39 přihlášených. Po teoretické části jsme
byli na 9. místě. Dali jsme si
název Floriánci, protože Svatý Florián je ve znaku Proskovic a je patronem profesí, kte-

ré souvisejí s ohněm – hasiči,
hutníci, kominíci, hrnčíři či
pekaři.
Ve velkém finále, které se
konalo 1. 6. na Slezskoostravském hradu, žáky čekalo pět
praktických úkolů, které byly
hodnoceny po pěti bodech

každý. Za třídu už soutěžil jen
pětičlenný tým. Ostatní děti
měly možnost zapojit se do
bohatého programu, který byl
pro ně nachystán.
Jednalo se o: Hrajeme si
s vodou – profesor Einstein,
kabaretní představení a soutěže, ukázky záchranného rukávu, nafukovací lezecká škola, taneční podložky, koně
a poníci, parkur a další.
Vyhodnoceny byly jen první tři týmy, mezi které jsme se
neprobojovali, ale i tak jsme
si zasoutěžili a mnohé se dozvěděli a naučili. Každý z nás
dostal drobné ceny a soutěžící
z pětičlenného družstva navíc
ještě i tričko s logem OVaK.
Libuše Smreková
a žáci 4. ročníku

Uzávěrka podzimního vydání zpravodaje
je 31. 8. a zimního vydání 30. 11. 2018
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Podílejte se na projektu Století objektivem Ostravanů
Vážení občané a milovníci Ostravy! Jistě mnozí z Vás
máte doma alba plná fotografií, někdy možná i hodně starých. A určitě řada z nich mapuje nejen váš rodinný život,
ale také historii našeho města tak, jak se utvářelo v průběhu minulého století. Nechtěli byste se v rámci oslav 100.
výročí vzniku samostatného
Československa podělit o vaše
autentické snímky s ostatními? Pokud ano, vyslechněte
výzvu pořadatelů oslav a zúčastněte se zajímavého a uži-

tečného projektu Století objektivem Ostravanů.
Nejde nám o pohlednice či
fotografie zachycující domy,
stavby nebo architektonické
skvosty. Tentokrát hledáme
živé záběry dokumentující významné události v životě obyvatel města, například z období let 1938, 1948, 1968 či
1989, ale také různé oslavy,
svátky, obřady, běžný ruch
v ulicích i každodenní život.
Cílem je vytvořit ve spolupráci s občany soubor autentických obrazových dokumen-

tů, který by přibližoval široce
pojatý rodinný a společenský
život v Ostravě v letech 1918
až 1989. Výsledkem projektu bude exteriérová výstava,
webová prezentace a reprezentativní obrazová publikace, která bude připomínat
příběhy občanů města ve
20. století pro tuto a další generace.
Snímky lze osobně doručit
do Archivu města Ostravy ve
Špálově ulici 19 v Přívoze, do
kterékoliv pobočky Knihovny
města Ostravy, do Ostravské-

ho muzea na Masarykově náměstí, do Klubu Pant v ulici
Čsl. legií 22 v Moravské Ostravě. Po oskenování vám budou
fotografie vráceny. V elektronické podobě lze snímky zaslat na adresu fotoalbum@ostrava.cz. Vítán je krátký popis
zachycené události a alespoň
přibližné datum.
Zapojte se do projektu a pomozte nahlédnout, jak se Ostravanům žilo v našem městě
v minulém století, čím se zabývali, jak se bavili a co bylo
pro ně důležité!

Máme se dobře. A produkujeme víc odpadu
Ohlédnutí za loňským rokem je pozitivní: životní úroveň obyvatel Ostravy se zvýšila. A to se odrazilo i na růstu
množství odpadu…
• V roce 2017 bylo v Ostravě vyprodukováno 112 570 tun
komunálního odpadu, což je
nejvíce za posledních sedm let.
Oproti roku 2016 jde o nárůst
o bezmála 10 tisíc tun. Komunální odpad byl přitom využit
ze 47 procent, což je nejlepší
výsledek za posledních sedm
let. V roce 2011 to bylo pouhých 28 procent.

• Loni jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce
2016 to bylo 353 kg a v roce
2011 jen 315 kg. Pozitivní je,
že objemy separovaného od-

Foto: archiv OZO Ostrava
padu rostou a klesá množství
odpadu směsného. Důležitou
roli sehrálo i rozšiřování počtu
separačních hnízd a budování
nových stanovišť jednotlivými
městskými obvody za finanční podpory OZO Ostrava. Význam má i osvěta v podobě
kampaní zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci. Cen-

trum odpadové výchovy OZO
Ostrava navštívilo za patnáct
let jeho provozu už přes 105 tisíc dětí.
• Občané Ostravy v roce 2017
vytřídili 4 174 tun plastů (3,7
procenta z celkového množství
odpadu), 7 674 tun papíru (6,8
procenta a 2 712 tun skla (2,4
procenta). Separované zeleně
bylo 15 441 tun, tedy nejvíce za

posledních sedm let (13,7 procenta). Směsný komunální odpad, jehož produkce z roku na
rok postupně klesá, loni tvořil 46,2 procenta z celkového množství odpadu, objemný
odpad 11,7 procenta, stavební suť 9,6 procenta a kovy 4,4
procenta.
• Vedle separace odpadu je
podstatné i jeho další využití. Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu umožňuje společnosti OZO
Ostrava třídit plasty a sklo,
zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé alternativní
palivo. Jeho produkce vzrostla
z 9 925 tun v roce 2013 na loňských 26 807 tun. Letos chce
OZO Ostrava zprovoznit druhou linku, která umožní navýšení kapacity výroby až na 40
tisíc tun.
Lenka Gulašiová
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Nový web OZO Ostrava jde vstříc lidem
Přehlednější a s ještě více informacemi zaměřenými přímo na občany. Takové jsou nové webové stránky společnosti
OZO Ostrava, k jejichž přednostem patří
i to, že oproti předchozím jsou dobře zobrazitelné také na mobilech a tabletech.
„Hned na hlavní straně je dobře patrné členění na tři sekce zaměřené na občany, firmy a na vzdělávání. To jsou tři
nejpodstatnější okruhy, na které chceme
soustředit pozornost. Ale samozřejmě nechybí ani základní informace o společnosti, aktuality nebo sekce zacílená na kariéru,“ přibližuje Vladimíra Karasová z OZO
Ostrava nový web společnosti s výrazným
akcentem na osvětu a na to, jak správně
nakládat s odpady.
„Součástí titulní strany jsou nyní informace, které bývají na webu OZO Ostrava
nejčastěji vyhledávány. Proto jsou tu například sběrné dvory a vše podstatné o
nich,“ dodává a obrací pozornost k sekci
Pro občany, která je rozdělena na Ostravu
a ostatní obce, s nimiž OZO spolupracuje.
Každá obec totiž má specifické podmínky
nakládání s odpady.
„Obyvatelé naší svozové oblasti zde najdou přehledně uvedeny různé typy odpadu společně s potřebnými informacemi, jak s nimi nakládat dál. Ostravané se
ze sekce Tříděný odpad mohou dostat až

na web města, kde mohou na mapě separovaného odpadu najít nejbližší potřebný
kontejner ve své blízkosti. Nebo v sekci
Zeleň na našich stránkách bez potíží objeví termín svozu přímo ve svém bydlišti, stačí jednoduše vybrat obvod a případně upřesnit ulici. Podobným způsobem
bude brzy řešeno i vyhledávání přistavení velkoobjemových kontejnerů,“ pokračuje Vladimíra Karasová a poznamenává,
že na zdokonalování webových stránek se
stále pracuje.
„Proto uvítáme konstruktivní připomínky uživatelů. Lze je odeslat stejně jako
dotazy přímo z formuláře ve spodní části každé stránky,“ vyzývá ke spolupráci

na vylepšení webu, který se mnohem více
než dřív soustřeďuje i na společenskou
zodpovědnost. Okruhy, které s ní souvisejí, se skrývají v sekci O společnosti a patří
k nim například tematické výzvy, jež OZO
Ostrava od loňského roku vyhlašuje.
„Občané jistě ocení i rubriku Aktuality s nejžhavějšími zprávami týkajícími se
například svozu odpadu o svátcích a podobně. Zájemcům o práci doporučujeme
rubriku Kariéra, která informuje nejen o
benefitech poskytovaných stávajícím zaměstnancům, ale také o výběrových řízeních zaměřených na hledání těch nových.
Stojí za to do ní alespoň občas nakouknout,“ uzavírá.

INFORMACE Z CHARITY OSTRAVA
Bratři Ebenové, P. Flámová a Camerata
Janáček se sejdou, aby pomohli...
Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli...
na podporu Hospice sv. Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života proběhne 18. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě.
Vystoupí Bratři Ebenové, Pavla Flámová (roz. Čichoňová) v doprovodu komorního orchestru Camerata Janáček.

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Hospic sv. Lukáše poskytuje specializovanou zdravotní péči lidem v závěrečném stádiu života. Poslání hospice vychází z úcty
k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, je kladen důraz na komplexní rozměr péče a snahu o uspokojení biologických, psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacientů
služby. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu provozu Hospice sv. Lukáše v rámci povolené veřejné sbírky.
Koncert bude moderovat Roman Pastorek. Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním servisu a informačních centrech měst
v regionu předpokládáme od června 2018.
Web: http://ostrava.caritas.cz/akce/bratri-ebenove-p-flamova-a-camerata-janacek-sesli-se-aby-pomohli/
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Beneﬁční koncert pro MŠ Proskovice
V neděli 3. 6. 2018 v 11 hod. se kostel sv. Floriána rozezvučel dětským zpěvem. Vyslechli jsme skladby B. Brittna Hodie
Christus natus est, N.H.Coba Cantate Domino, A. Dvořáka
Možnost, J. Uhlíře Ať smolařům je hej a Irské požehnání v podání Dětského pěveckého sboru AMICI GAUDETE z Jablonce
nad Nisou řízeného Tomášem Pospíšilem. DPS Jižánek a KO-KO z Ostravy-Jihu se sbormistry Lenkou Velikovskou a Zdeňkem Ševčíkem zazpívaly Ukolébavku V. Ptáčka, Jarní P. Ebena, Proč beránci nejdou k ovečkám J. Říhy, Zelenou písničku
V. Válka, U nás v kapele V. Neumana atd. Společně všechny
sbory předvedly úpravy známých národních písní. Pěvecký sbor
z Jablonce nad Nisou byl na návštěvě v Ostravě. Děti ubytovaly rodiny zpěváčků ze sborů Jižánek a KO-KO. Přátelství a vzájemná poznání prohloubila vztahy mezi dětmi a jejich rodinami, proto také děti zpívaly s velkým nasazením, citem a průběh
koncertu provázely silné emoce. Na závěr koncertu předali zástupci rodičů a sbormistři obou pěveckých sborů dar pro Mateřskou školu Proskovice – 2 750,- Kč + 1 Frank do rukou starostky
obce. Děkujeme sbormistrům a dětem za hluboký zážitek a dar
k výročí naší mateřské školy.
Marie Matějová

Kuňkaliště po rekonstrukci otevřeno
Během května byly provedeny terénní úpravy v prostoru kuňkaliště. Došlo k demolici betonového skeletu, odstranění sutin,
zavezení nerovných míst zeminou, vybrání kamení a zatravnění prostoru. Zároveň byla vyčistěna požární nádrž a začala se napouštět. Terénní úpravy se zatravněním provedly Ostravské městské lesy a o vyčistění požární nádrže se postarali naši hasiči pod
vedením velitele JSDH Martina Sysla. Kromě úprav terénu byla položena dlažba, v provozní budově provedena nová vodoinstalace, elektroinstalace, instalovány mříže a opravena střecha. Od 1. června je kuňkaliště v provozu. Nájemcem areálu se stal Michael Ďuriš.
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Přijměte prosím naši pozvánku k tradiční akci moravskoslezské policie. Výjimečně, jedinkrát v roce můžete na jediném
místě zhlédnout nejen akční ukázky speciálních jednotek, ale také divácky oblíbené
ukázky služební kynologie a hipologie nebo
speciální výstroj a výzbroj jednotlivých složek. Den policie 2018 je pro Vás připraven v prostorách Slezskoostravského hradu
a letos se koná dne 16. června 2018. Program začíná již v deset hodin dopoledne.
Slavnostní složení služebního slibu desítek
nových policistů a ocenění policistů započne ve čtrnáct hodin přinesením praporu na
nádvoří hradu.
Stalo se již zvykem, že v průběhu Dne policie prezentují v dynamických či statických
ukázkách svůj profesní um také ostravští strážníci, moravskoslezští záchranáři či hasiči, vojáci nebo příslušníci
vězeňské služby. Ani tentokrát nebudou chybět statické prezentace speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky,
dopravní i pyrotechnické služby, oddělení
hlídkové služby, cizinecké policie, oddělení kriminalistické techniky a mnohé další.
Návštěvníci si mohou prohlédnout také policejní vrtulník.
Pro děti jsou připraveny různé testy a kvízy na stanovišti oddělení tisku a prevence,
po splnění soutěžních úkolů mohou soutěžící získat drobné dárky. Zájemci o službu
v řadách Policie České republiky získají ký-

DEN POLICIE 2018
žené informace v sekci personálního odboru moravskoslezské policie.
Detailní program akce Den policie 2018
naleznete v příloze.

Výročí 100. let vzniku
republiky
V průběhu letošního Dne policie si připomeneme 100. let vzniku našeho státu. Jak
se změnila služba v řadách bezpečnostních
sborů od dob, které diváci dobře znají například z televizních děl Četnické humoresky či Hříšní lidé města pražského, mohou
návštěvníci konstatovat v připravených
historických expozicích. Díky spoluh
práci s Muzeem Novojičínska mohou
zájemci „nahlédnout“ do zločinů tohoto kraje v kauzách „Postrach Moravy“ a dalších, namátkou viz https://
galerieosobnosti.muzeumnj.cz/martin-lecian, https://galerieosobnosti.muzeumnj.
cz/marie-velgova.
Výstava Muzea Novojičínska však nabídne i exponáty přileb strážníků nebo četnickou lucernu z Frenštátu pod Radhoštěm
(20. léta 20 století). Na diváky čeká také
prezentace historických vozidel z let 1932 –
1938, především značky Tatra, díky vstřícnosti členů spolku Tatra Veteran Sport
Club Ostrava.

V expozicích odboru kriminalistické
techniky a expertíz a oddělení kriminalistické techniky zvíte, jak se měnila v uplynulých desítkách let tato specializace. Jak
se vyvíjela kriminalistická fotografie, daktyloskopie můžete zjistit v místě stanoviště kriminalistických techniků při prohlídkách exponátů. Zmíníme například desítky
let staré fotoaparáty či dobovou daktyloskopickou soupravu (k daktyloskopii například viz https://www.muzeumpolicie.cz/
prvni-kroky-daktyloskopie/).
V souvislosti s letošním 100. výročím založení státu ovšem nalézáme též postupnou
genezi dalších specializací. Ve dvacátých letech minulého století byl například organizován první kurz psovodů policie a v následujících letech byla založena policejní škola
psovodů. Vznik oddělení dopravní stráže
je datován do roku 1919. Nicméně zřizována byla mnohá další oddělení, připomeneme například pátrací službu. Mohli bychom
pokračovat i historií pramenů práva, zmínit četnické služební instrukce, které upravovaly činnost při pátrání. Historie naší
činnosti je vskutku obsáhlá a můžeme tak
navazovat na zkušenosti našich předků…
Historii však skýtá též výstava rekvizit z diváky oblíbených Četnických humoresek, zahrnující kancelář četníka nebo dobové uniformy či ošacení.
mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
vrchní komisař

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

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

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

POT\EBY PRO CHOVATELE DRpBEŽE

PRODEJ THUJE SMARAGD i VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTp
x

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

www.thuja.cz
THUJE NA ŽIVÝ PLOT

PRODEJ NA METRY, INSTALACE NA PLETIVOVÉ PLOTY
x

90%, 65%, 50%, 35%

STÍNÍCÍ TKANINA – stínivost

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
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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KUGKALIŠT V PROSKOVICÍCH

XVI.
VŠESOKOLSKÝ SLET
PRAHA 1—6 · 7 · 2018
GENERÁLNÍ PARTNER

Proskovický
cký

HLAVNÍ PARTNEŘI

Florián

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Provoz zahájen po ēásteēné rekonstrukci
1. ēervna 2018.
Otevírací doba: pondĢlí - nedĢle
9:00 - 19:00 hodin
Vstupné:
dĢti 30,- Kē
dospĢlí 50,- Kē
Obēerstvení pro návštĢvníky kuŸkalištĢ,
projíždĢjící cyklisty, turisty v PoodƎí,
fotbalisty a další je zajištĢno.
TĢšíme se na Vaši návštĢvu

SLET2018.CZ

Michael uriš, provozovatel

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
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