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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
pokaždé, když píšu úvod Floriána, zvažuji, co by měl obsahovat, aby čtenář zpozorněl a vždycky nakonec zvolím radostné události. Těch bylo v dubnu a květnu
opravdu dost. Zajímavé by určitě byly postřehy z běžného života – neustálá a stoupající občanská nespokojenost, tendence
pomlouvání bez znalosti věci, malicherné stížnosti s cílem ublížit, zranit, a hlavně
nekonečná zloba šířená všemi směry, která nositelům přináší tichou radost z jejich
„činorodosti“. Depresivní prostředí pro život si často děláme sami. Více pochopení,
vstřícnosti, ochoty pomoci, zájmu o druhého, laskavost a slušnost by nám všem
velice pomohly. Myšlenka, že za všechno, co neumím, co se mi nedaří, mohou
ti druzí, je naprosto scestná. Každý z nás
má svůj podíl na tom, jakou kvalitu náš život má. Naštěstí optimistické vidění světa
a ušlechtilé aktivity všech generací našich
občanů převažují.

▫▫▫

Kulturním osvěžením pro přátele sborového zpěvu a folklóru byl 24. dubna

Letní vydání 2015
12. ročník Festivalu Poodří Fr. Lýska.
Úvodním koncertem dechové hudby před
školou v provedení Sdružení hudebníků
Proskovice byly přivítány děti a vyučující MŠ, ZŠ, místní občané a hosté festivalu.

▫▫▫

U busty našeho slavného rodáka, sbormistra Fr. Lýska, zazpíval Lukášek – dětský pěvecký sbor ZŠ MUDr. E. Lukášové
z Ostravy-Hrabůvky s p. uč. Zuzanou Kramarenkovou a představil se nám pan Aleš
Kalivoda, malíř z Polanky, jehož obrazy
s tématikou Poodří byly vystaveny ve spojovací chodbě školy. Naše pozvání na zahajovací koncert festivalu přijali také prof.
PhDr. Květuše Lepilová, CSc. a prof. Ing.
arch. Lumír Lýsek, CSc. - dcera a syn Fr.
Lýska.

▫▫▫
V tělocvičně zaujal zvonivými hlásky
početný pěvecký sbor naší školy Proskovjáček s p. uč. Zdeňkou Langovou a Kateřinou Holáňovou, Lukášek a folklórní
soubor Valášek z Kozlovic s vedoucí Petrou Prašivkovou. Zazněly lidové i umělé
písně, cimbálová muzika Valášku, shlédli jsme valašské tance a dětské hry z historie našeho regionu. Výkony perfektní,
obecenstvo – hlavně děti – pozorné až do
konce koncertu.

▫▫▫
25. dubna v sobotu potěšil naše jubilanty v sále restaurace U Psoty národopisný
soubor Hlubina havířským, slezským folklórem a zavedl nás ke známým tradicím
hornického města Ostravy.
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rického povědomí kraje, vesnice, kde jsme
se narodili. Krátkou májovou pobožnost
ozdobil zpěv mariánských písní za doprovodu kytary. Komorní akce, ale významná
svým obsahem. Děkujeme panu faráři Bohuslavu Novákovi za prokázanou službu
a zpěvákům pod vedením p. Pavly Klimkové za vkusný hudební doprovod.

▫▫▫

12. ročník FPFL jsme zahájili v Proskovicích za slunečného počasí a předali jsme štafetu Staré Vsi
nad Ondřejnicí, kde 24.
a 25. května pokračovaly
festivalové koncerty a Staroveské obecní
slavnosti.

▫▫▫
Slavnostní shromáždění k uctění památky obětí 2. sv. války u pomníku padlých 30. dubna připomnělo všem význam
obrany národa v současném světě. 70 let
od konce 2. sv. války je pro lidstvo zřejmě
krátký čas k poučení do budoucna. Těm
občanům, kteří se zúčastnili pietního aktu
děkuji za projevenou úctu osvoboditelům
a padlým.

▫▫▫

K oslavám 70. výročí osvobození přispěla i Májová veselice v režii městského obvodu Proskovice v restauraci U Psoty 2. května. Hudba Radka Hrabovského
z Košatky, koláče a zákusky Kreativního
klubu a pohoštění restaurace vytvořilo ty
nejlepší podmínky pro tanec a sousedské
posezení. Kdyby nebyli hráči a diváci fotbalového utkání „Svobodní – ženatí“ tak
unaveni, mohlo nás být U Psoty víc.
Zásluhu na důstojných oslavách mají
také naši hudebníci, kteří 8. května tradičně vyhrávali budíček.

Nejsilnějším kulturním zážitkem měsíce
května však byla pro všechny zúčastněné
Školní akademie ke 110. výročí nové školní
budovy 29. května U Psoty. Působivá, dynamická vystoupení tří oddělení dětí MŠ,
pěti ročníků žáků ZŠ svázaná veršovaným
průvodním slovem všechny dojala. Vysoce si ceníme práce vedení školy, pedagogů, správních zaměstnanců a také rodičů,
kteří během školního roku věnují náležitou péči výchově a vzdělávání dětí. Vytváří
v naší škole společně velmi dobrou atmosféru stoupající kvality. Přejeme zaměstnancům MŠ a ZŠ šťastné vykročení do další etapy života proskovické školy.

▫▫▫
4. května má svátek Florián – patron
naší obce, našeho kostela, obecně také
patron hasičů. Bylo pondělí, 17, 00 hod.
a u kamenného kříže s balustrádou, který byl v loňském roce opravený, se sešla
malá skupina místních občanů a zpěváků

▫▫▫

▫▫▫
Vážné téma vystřídalo téma radostné,
a to Stavění máje na pastvinách s následnou zábavou a družným posezením. Za
příjemný podvečer poděkujme Sboru dobrovolných hasičů.

k obřadu posvěcení kříže a k májové pobožnosti. Posvěcení kříže se ujal pan farář
římskokatolické církve Bohuslav Novák.
V krátkém projevu pochválil snahu obcí
v oblasti péče o kulturní památky náboženského charakteru a o uchování histo-

V dubnu a květnu však pravidelně probíhá údržba veřejné zeleně – letos plní
tento úkol Ostravské městské lesy. Pastviny a sečení kolem cyklostezky má na starosti Vít Havránek. Z důvodu průjezdnosti velkých vozidel a bezpečnosti provedly
Ostravské městské lesy ořezy větví v ul.
Ztracené, skupina dobrovolných hasičů
se podílela svými zásahy na ořezech nebezpečných, suchých větví u cyklostezky.
Pro vstup bagru do starého koryta Mlýnské strouhy hasiči ořezali překážející keře
a ztrouchnivělé dřeviny. Úkoly nepopulární, nelehké, ale pro krajinu a člověka potřebné.

▫▫▫
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 5. zasedání dne 8. 6. 2015 schválilo závěrečný účet za rok 2014 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

Během května byla dokončena akce
„Rekonstrukce kanalizace na pastvinách“.
Stará kanalizace vedená pod malým hřištěm byla zrušena a nahrazena novou se
zaústěním do Sběrače. Celková cena díla
– 786 500, - Kč s DPH. Investorem této
stavby je Magistrát města Ostravy.

▫▫▫
Nejvýznamnější stavební akcí je v našem městském obvodu projekt Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší
na ul. Světlovská, kde probíhá výstavba

Daňové příjmy

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

Skutečnost ﬁnančních
prostředků v Kč

638

638

692 253

Nedaňové příjmy

1 490

2 033

2 017 766

Přijaté dotace

5 849

6 182

6 091 314

400

2 243

0

0

219

219 034

Financování
Kapitálové příjmy
Konsolidace

-90

-90

-91 989

PŘÍJMY CELKEM

8 287

11 225

9 020 367

Běžné výdaje

8 377

9 699

7 454 166

0

1 616

225 694

-90

-90

-87 617

8 287

11 225

7 592 243

0

0

1 428 124

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 2015, zůstatek bytového
hospodářství z let 2007-2014 byl ponechán na běžném účtu městského obvodu.

chodníků a přechodů. V současné době
buduje fa Šíp Staving s. r. o. opěrnou zeď
ve svahu pod ul. Světlovskou. Pod tímtéž
svahem je již vybudována nová kanalizace, jejímž zhotovitelem je fa Jankostav
a investorem Magistrát města Ostravy.
Po dokončení opěrné zdi bude fa Jankostav pokračovat v ul. U Zvonice (kolem Váhy) rekonstrukcí vodovodu. Projekt Rekonstrukce kanalizace U Zvonice,
jehož součástí je i vodovod, má rozpočet
3 888 288 Kč s DPH.
Obě rekonstrukce kanalizací nahrazují staré, nevyhovující potrubí a zároveň
řeší jejich umístění do veřejného prostoru, dostupného údržbě. Práce na Světlovské ulici budou pokračovat i v letních měsících, podle smlouvy skončí v srpnu.
Všem rodinám přeji hezké léto,
krásné zážitky z pobytů v přírodě
a šťastný návrat z cest.
Marie Matějová

Mezi objemově největší příjmovou položku tvořily přijaté dotace neinvestičního
charakteru, které byly poskytnuty:
1) z rozpočtu statutárního města Ostravy:
- na provoz, údržbu městského obvodu a příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci 5 210 tis. Kč,
- na plavecký výcvik žáků 41 tis. Kč
- na restaurování kamenného kříže s balustrádou 150 tis. Kč
- za odvod výtěžku z loterií za rok 24 tis. Kč
- z finančního vypořádání za rok 2013: 83 tis. Kč
2) ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu a ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu:
- na výkon státní správy 508 tis. Kč
- na volby do Zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu 38 tis. Kč
Přijatá dotace investičního charakteru z rozpočtu statutárního města Ostravy byla čerpána na inženýrskou činnost – aktualizaci vyjádření všech účastníků územního řízení a zapracování připomínek do projektové dokumentace pro územní řízení
stavby k akci „Revitalizaci mlýnského náhonu“ 30 tis. Kč.
Z vlastních prostředků investičního charakteru bylo čerpáno na:
- technicko-administrativní pomoc při organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby k akci „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ul. Světlovské“ 61 tis. Kč
- studii na rozšíření výukové kapacity v MŠ – přístavba třídy pro 25 dětí a zařízení učebny pro variabilní využití v 1. podzemním podlaží 29 tis. Kč
- rozšíření rozhlasu na ulicích Nad Strouhou a Jarkovská 19 tis. Kč
- kamerový systém v bytovém domě Na Smyčce 71 tis. Kč
- výrobu kamenného umyvadla včetně napojení u víceúčelového hřiště ul. Na Pastvinách 12 tis. Kč
- zpracování rozpočtu projektu stavebních prací na odvodnění pozemku a úpravu cvičné louky v areálu víceúčelového hřiště ul. Na Pastvinách 5 tis. Kč
Táňa Paličková

4

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních
mimo jiné:
• rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební akci „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici
Světlovské“ s firmou ŠÍP STAVING, s.r.o – jeho obsahem je
prodloužení termínu dokončení této stavební akce do 24. 8.
2015
• vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením městského obvodu, schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice
za rok 2014 a účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2014
• rozhodlo o poskytnutí neinvestičních účelových dotací těmto
subjektům:
- TJ Sokol Ostrava-Proskovice 25 tis. Kč na částečnou úhradu energií – plyn, elektřina, voda v místní sokolovně
- Knihovna města Ostravy 3 tis. Kč na nákup nových knih do
místní knihovny v Proskovicích
- Společnosti přátel Poodří 2 tis. Kč na vydávání vlastivědného časopisu Poodří
- Myslivecký spolek Odra 5 tis. Kč na částečné zajištění krmné základny zvěře
- Junák – český skaut Stará Bělá 2 tis. Kč na nákup výtvarných a rukodělných potřeb pro programy schůzek
• schválilo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice s názvem
„K Vlčinci“
• rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem provést stavbu v souvislosti se stavbou „Revitalizace Mlýnského náhonu“
• stanovilo novou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 8. 6. 2015
• rozhodlo o vydání úplného zákazu loterií a jiných podobných
her na území městského obvodu Proskovice
• rozhodlo o stanovení nového koeficientu u daně z nemovitých
věcí
• schválilo zavedení metody CLLD – komunitně vedený místní rozvoj v malých městských obvodech –Krásné Pole, Plesná,
Pustkovec, Martinov, Hošťálkovice, Třebovice, Svinov, Polanka, Proskovice a Stará Bělá
• rozhodlo o koupi pozemků par. č. 265/12 – zahrada, o výměře 347 m2, par. č. 265/1 – zahrada, o výměře 321 m2 a par. č.
265/15 – zahrada, o výměře 314 m2, vše v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava, ve vlastnictví soukromých vlastníků – pozemky pod
zahradou mateřské školy – pro potřebu přístupu k Dolovému
potoku při jeho čištění a budoucího plánování přístavby budovy mateřské školy
• rozhodlo o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební akci „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici
Světlovské“ s firmou ŠÍP STAVING, s.r.o.,– obsahem jsou vícepráce ve výši 161.359,54 Kč bez DPH a méněpráce ve výši
202.535,81 Kč bez DPH.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o veřejných zakázkách malého
rozsahu:
• na opravu zařízení dodávky TUV v domě s malometrážními
byty Na Smyčce 5/317 firmě Michal Blaha – voda-topení-zednické práce
• o konání májové veselice dne 2. 5. 2015 v rámci oslav 70. výročí osvobození v sále restaurace U Psoty a o uzavření smlouvy
s Radkem Hrabovským, IČ 48406031 Sakrovecká 115, 739 23
Stará Ves nad Ondřejnicí, který organizačně zajistil kulturní
vystoupení na májové veselici v sálu restaurace U Psoty
• na službu „Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce
2015“, s firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
• na službu „Údržba obecních pastvin a zeleně podél cyklostezky
v MOb Proskovice v roce 2015“ s firmou Vít Havránek, 724 00
Ostrava-Nová Bělá, IČ 87537541.

Rada dále:
• rozhodla o poskytnutí finančních darů v souvislosti s akcemi v rámci májových oslav 70. výročí osvobození - organizace sportovní akce 2. 5. 2015 – Fotbalový zápas svobodní a ženatí, hudba u příležitosti slavnostní shromáždění 30. 4. 2015
u pomníku padlých a organizační zajištění akce „Stavění májky“ 30. 4. 2015
• vzala na vědomí a současně souhlasí s předloženými výsledky
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice k datu 31. 3. 2015
• rozhodla o udělení předchozího písemného souhlasu zřizovatele s nabytím finančního daru ve výši 35 tis. Kč pro příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, pro účely – příspěvek na pořízení interaktivní tabule a pořízení výtvarných
pomůcek pro ZŠ od Sdružení rodičů a přátel školy, Základní
škola, Staroveská 66/62, Proskovice, 724 00
• vyjádřila souhlas s podáním žádosti o dotaci názvem „S knihou do světa“ ve výši 315.461,- Kč - pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
• rozhodla o uzavření Dodatku č. 13/2015 ke smlouvě o výpůjčce
a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Českou republikou-Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Statutárním městem Ostrava-městským obvodem Proskovice
• rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 3 000,- Kč pro výherce soutěží pořádaných místní pobočkou knihovny v Proskovicích
• rozhodla o odstoupení od smlouvy o dílo č. 4/2011 na zhotovení projektové dokumentace na akci „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici v Ostravě-Proskovicích“
a o požadavku na úhradu penále - zhotovitelská firma HHP
Projekt s.r.o. nedodržela smluvní podmínky.

Miloslava Vidličková
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Sto deset
V letošním roce uplyne sto deset let od postavení a otevření nové budovy naší školy.
Již koncem 19. století byl v Proskovicích
počet dětí školou povinných od prvního do osmého ročníku okolo stovky. Stará jednotřídní škola stála v Padole, tehdejším centru obce, v místě dnešní pošty.
Byla zasazená do svahu a působila shora
jako přízemní a zdola jako patrová. V horní části budovy byla třída a byt správce
školy - učitele. Dole bydlení pro posluhovačku - školnici, sklep a hospodářské zázemí. Prvním definitivním učitelem, který zde delší dobu působil, byl Alois Huvar
z Albrechtiček. Ten měl ke svému platu
navíc od obce jeden a půl měřice polností k volnému užívání a právo bezplatného
pasení jakéhokoliv dobytka na obecním
pastvisku. Podle sčítacího operátu vlastnil v r. 1890 dvě krávy a jalovičku.
Dalšími správci školy byli od r. 1893
Alois Schallenberger a od r. 1901 Vilém
Lebl. Oba byli původem z města a možnosti tohoto „záhumenku“ již nevyužívali. Ačkoli jejich jména nám zní cize, oba
se zasloužili o zvýšení úrovně české školy v Proskovicích. Schallenberger po své
příchodu prosadil v r. 1893 u okresní
c.k. školní rady změnu na polodenní vyučování. Děti byly rozděleny podle věku
na nižší a vyšší skupinu. Jednotlivé skupiny se pak ještě dělily na dvě oddělení,
ale i tak se někdy, hlavně v zimě sešlo ve
třídě přes čtyřicet dětí. V zimním období
docházela do školy skupina starších dětí
dopoledne a menší děti odpoledne. V letním období se skupiny vyměnily. Vytrvale
bojoval s rodiči za pravidelnou a včasnou
školní docházku. Podařilo se mu podchytit u starších dětí zájem o čtení knih i po
opuštění školy. Proto požádal Českoslovanskou společnost v Praze, která podporovala užívání slovanských jazyků na
území v jejich ohrožení, o pomoc při založení veřejné knihovny. V roce 1898 obdržel 65 českých knih, jež vytvořily základ
knihovny. Knihovna zůstala ve škole a ze
skromných darů čtenářů se postupně rozrůstala. Vyučování v jednotřídce trpělo
nedostatkem prostoru a špatnými světelnými podmínkami. Přeplněná třída a nevyhovující hygienické podmínky byly stálou hrozbou epidemií.
Tragické následky měly epidemie spály, záškrtu a dalších přenosných nemocí,
na které často umírali nejen školáci, ale
i jejich mladší sourozenci doma. Lékařská prohlídka c.k. komisí z Brna několikrát nařídila provést okamžitá opatření
ke zlepšení hygieny a nakonec doporučila rozšíření školy na dvojtřídní. V roce

1901 odešel Alois Schallenberger na místo správce chlapecké školy do Mariánských Hor a místo něj zde nastoupil Vilém Lebl. Oba učitelé byli zanícenými
„zahradníky“ a podařilo se jim za školou
vybudovat pěknou zahradu. Schallenberger spolupracoval s ředitelem rolnické
školy ve Frýdku, od kterého dostal cenné
rouby a semena. Obdobně učitel Lebl měl
kontakt na zahradnickou školu v Lednici
a obdržel rovněž potřebný materiál. Učili
dětí roubovat a očkovat nové odrůdy ovoce. Děvčata pak pěstovat nové druhy zeleniny, neboť zde scházela její rozmanitost
ve stravování. Při sčítání lidu v r. 1901 se
objevuje ve škole pravděpodobně první
„školnice“ Anežka Holaňová, která je uvedena jako posluhovačka ve škole. Jednalo se o vdovu, která zde bydlela se svými
dvěma syny. Teprve po dokončení cesty
na horní konec obce a postavení opěrné
zdi pod panským dvorem, se začal obecní
výbor vážně zabývat školou. Odborná komise po prohlídce školy konstatovala, že
podmáčená budova není pro rekonstrukci na dvojtřídku vhodná a nutno postavit
novou v lepším místě. Bylo navrženo místo vedle panského dvora (v místě dnešního kostela), které však zástupce velkostatku odmítl. Navrhl místo na okraji obce při
nové cestě na Starou Bělou. Jednalo se
o místo na obecním pastvisku, kde by odpadly starostí s odkupem, proto bylo nakonec schváleno.
Žádost o výstavbu školy byla podána na
zemské úřady a v únoru 1904 a příznivě
vyřízena. Pro stavbu byla vybrána firma
Mihatsch – Ulrich. Na stavbě se podíleli velkou měrou i naší občané. Sedláci vozili materiál a ostatní pomáhali při výrobě cihel přímo na místě i na stavbě jako
dělníci. Do konce listopadu 1904 byla hotova hrubá stavba. K 1. prosinci 1904 již
obdržela obec od zemského úřadu dotaci 2000,- K. Stavba byla dokončena 21.
července 1905. Svěcení proběhlo 20. sprna 1905 a bylo spojeno s lampionovým
průvodem od staré školy k nové. Škola
i domy občanů byly vyzdobeny prapory
a u nové školy byla slavobrána. Slavnostní projev pronesl c.k. okresní školdozorce J. Mňuk. Poté na nedalekém výletním
místě následovalo všeobecné veselí a taneční zábava. Slavnosti se zúčastnila celá
obec, rodáci a hosté z okolních vesnic.
Bylo zde na 1500 lidí. Výnos byl pro školu 80,- K a 200,- K pro chudinský fond.
Mezi lidmi se ještě dlouho nemluvilo o ničem jiném než o svěcení školy.
Jiří Lyčka
kronikář

Vážení
spoluobčané,
v některém z předchozích čísel Proskovického Floriána jsme Vás informovali o akcích pro naše nově narozené
občánky i pro starší jubilanty a o úmyslu poděkovat jako představitelé obce
také manželským párům, které spolu
oslaví 50 či více let společného života
(50 let – zlatá svatba, 60 let - diamantová svatba, 65 let – kamenná svatba,
70 let – platinová svatba, 75 let – nebeská svatba). Protože ovšem Proskovice nemají matriku a k těmto výročím
není vedena evidence, jedinou možností je, aby rodina oslavenců v případě zájmu nahlásila výše uvedenou
událost na obecním úřadě a domluvila další podrobnosti. Zástupci obce pak
rádi osobně s kytičkou a hřejivým slovem popřejí oslavencům k jejich významnému a v dnešní době již čím dál
vzácnějšímu výročí.
Mgr. Eliška Birková

Statutární město Ostrava
informuje:

NEZAPOMEŇTE VČAS
ZAPLATIT
POPLATEK ZA ODPAD!!!
Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, nezapomeňte na
termín splatnosti poplatku –
předcházejte svým dluhům!
Splatnost:
Výše poplatku:

30. 6. 2015
498,- Kč
na osobu
a kalendářní rok

Způsob úhrady:
- bankovním převodem
- složenkou (nejsou automaticky
zasílány – složenky typu A si lze
vyzvednout na poštách)
- na pokladně MMO, Prokešovo
nám. 8 (Nová radnice)
Číslo účtu:

30015-1649297309/0800
Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální
odpad. Stačí zadat rodné číslo.
Případně se informujte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo e-mailem na adrese komunalniodpad@
ostrava.cz.
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Nahlášení psa VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
označeného čipem
do evidence
Podle obecně závazných vyhlášek města Ostravy musí být každý pes označen
čipem nebo čitelným tetováním. Majitelé mají povinnost takto označeného psa nahlásit do evidence na úřadě
městského obvodu.
Pokud máte takto označeného psa
a dosud jste tak neučinili, přihlaste
jej do evidence vedené na zdejším
úřadě.
Formulář „Přihláška do evidence
chovatelů psů označených čipem“
je k dispozici na webových stránkách
Proskovic www.ostrava-proskovice.cz nebo na úřadě.
Věra Adámková

Útulek pro psy
má otevřeno

NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek
obvodě

24. září 2015 bude v našem

přistaveno
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velkokapacitních

kontejnerů na sběr netříděného domovního
odpadu. Občané tak mají možnost bezplatně
se zbavit nepotřebných věcí ze svých
domácností. Odvoz naplněných kontejnerů proběhne následující den,
tj. v pátek

25. září 2015.

Rozmístění kontejnerů dne 24. 9. 2015
K1

-

ul. Staroveská

– u domu č. 34/168

K2 -

ul. V Tišinách

– u domu č. 5/176

K4 -

ul. Nad Strouhou

– poblíž stavebnin

K5 -

ul. Sídlištní

– u domu č. 2A/312

K6 -

ul. V Úvoze

– v dolní části ulice

K7 -

ul. Nad Hůrkami

– poblíž vodojemu
Adámková Věra

Oznámení

Ročně končí stovky psů přivázaných
u stromů, vyhozených z aut nebo
zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě v útulku.
Tímto způsobem jim bohužel někteří
majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít
nový domov. Pokud i vy patříte mezi
ně, přijďte do útulku pro psy na Provozní 4 do Ostravy-Třebovic. Jeho
provozovatelem je nově Magistrát
města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
Kromě pondělí je v útulku otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Aktuální nabídku pejsků k osvojení
najdete na http://utulekostrava.cz
nebo na facebookovém profilu, tel.:
599 455 191, 602 768 795.
Magistrát odbor životního prostředí

o povinném očkování psů
proti vzteklině

V souladu s ustanovením zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, v platném znění
proběhne povinné očkování psů proti vzteklině na území MOb Proskovice

Datum:

Hodina:

Místo:

9. září 2015

14:30 – 17:00

u budovy úřadu

1.

Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od 6-ti měsíců.

2.

Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz psa, přineste jej s sebou.

3.

Zvířata musí být opatřena náhubkem a na vodítku.

4.

Očkování se provádí 1 x ročně.

5.

Platným dokladem o provedení očkování je pouze očkovací průkaz psa.

6.

Cena jedné vakcíny je 150,- Kč.
Adámková Věra
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Ze života školy
29.5. bylo v naší škole velmi
rušno. Škola slavila narozeniny. Oslavy zahájila vernisáž
výstavy věnovaná historii školy. Návštěvníkům byly zpřístupněny všechny prostory
školy. Přišli bývalí pedagogové, zaměstnanci i žáci, zástupci
obvodu, ČŠI, spolků. Pozvání
přijali také zástupci družební
polské školy v Górze Ropczyckiej. Výstava, na níž mohli návštěvníci zhlédnout historická
vysvědčení, fotografie, dokumenty, kroniku, práce žáků,
seznamy řídících učitelů, ředitelů a pedagogů, kteří ve škole za sto deset let její existence
působili, vzbudila velkou pozornost.
Na různých místech školy jsme byli svědky krásných
setkání lidí, kteří se ve škole
v určité etapě svých životů setkávali. Současný pedagogický sbor seznamoval návštěvníky se změnami, které se ve
škole v posledních letech udály. Mnozí z nás vyslechli krásné vzpomínky pamětníků, do-

zvěděli se, co v jaké části školy
bylo v minulosti.
V 16 hodin pokračovaly oslavy v sále restaurace U Psoty.
Děti mateřské školy a žáci školy základní předvedli svůj program, který nacvičili pod dohledem pedagogů. Program
sklidil obrovský úspěch a nejedno oko diváků se zalesklo dojetím nad výkony malých
aktérů. Sál restaurace byl naplněn k prasknutí a byl prosycen neuvěřitelně vlídnou
a milou atmosférou. Program

patřil k těm, které člověka doslova chytí za srdce a odnese
do oceánu hlubokých emocí.
Od 18 hodin jsme pokračovali

v družné zábavě opět v prostorách školy. Pozitivní atmosféru
ještě více umocnilo družné zpívání u klavíru, který bravurně
ovládala paní starostka.
Děkujeme všem, kteří si na
svou školu vzpomněli a přišli
se podívat. Obzvláště děkujeme
všem obyvatelům, kteří nám
zapůjčili nebo věnovali materiály k výstavě a poskytli své
vzpomínky.
Při přípravách oslav i při
oslavách samotných jsme navíc mimochodem objevili i něco

Dovolím si nakonec vypůjčit slova jedné písně:
Červnová učitelka: snadno se navzteká, pod očima jsou stíny,
sundává nástěnky, těší se na prázdniny.
Ona je nemytá, nečesaná, dlouhodobě stresovaná,
bledá, ztuhlá, nevyspaná, zkrátka opotřebovaná.
Jindy tak milá je, v červnu by ve vteřině
všechny své dětičky překousla ke svačině.
Vypadá příšerně, nemějte však o ni strach,
zase se vyspraví, počkejte po prázdninách.

velmi pěkného a neskonale
cenného. Opravdové sousedství, ve kterém lidé nežijí vedle
sebe, ale pospolu. Vzájemnost
a spolusdílení.
Velké poděkování tedy patří těm, kteří přiložili jakkoliv
svou ruku k dílu, tak, aby vše
dopadlo na výbornou. Od rodičů a prarodičů, přes všechny zaměstnance po sponzory.
Oslavy finančně podpořilo Statutární město Ostrava dotací,
o kterou škola zažádala, ubytování našim polským přátelům
poskytl zdarma Penzion Florián, na pohoštění přispěla firma
Petr Kubánek. Koláče napekla
paní Jaroslava Syslová a Marie

Vašková, občerstvení pro hosty připravila Kamila Bruzková
a Barbora Urbánková, rautové
stoly nazdobila a o doplňování
se starala Simona Komendová,
která měla k ruce naše bývalé žáky Tomáše Nováka, Erika
Němčíka a Adélu Edelsbergerovou. V kuchyni vypomáhala
Vlaďka Cintlerová. Výstavu instalovala paní Lucie Neuwirtová. Ozvučení akademie poskytl
pan Martin Duda.
U příležitosti oslav byl vydán
Almanach, na jehož zpracování se podílel také kronikář Jiří
Lyčka. Almanach je možno zakoupit v kanceláři školy.
Do konce školního roku zbývá již jen pár dní, ale čeká nás
ještě spousta práce. Uzavřít
klasifikaci, letní škola v přírodě s plaveckou výukou, vystoupení na Svatojánském ohni,
rozloučení s předškoláky MŠ
a žáky 5. ročníku ZŠ.
Všichni ale opravdu touží po
zaslouženém odpočinku. Přeji tedy všem krásnou, sluncem
prohřátou dovolenou.
Mgr. Eva Paličková
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 9. 6. 2015 v 10 hodin bylo 17 žáků 1. ročníku naší školy
v proskovické knihovně pasováno na čtenáře.
Žáci se během školního roku naučili všechna písmena, která
spojili do slabik a později do slov a vět. Naučili se číst. Aby mohli být pasováni na čtenáře, museli přečíst úryvek z příběhu Ahoj,
prázdniny! Děti také zazpívaly písničku Pátá – tančíme s polštáři a zarecitovaly báseň.

Pasování na čtenáře
S chutí čteme od září,
slova do vět skládáme,
stáváme se čtenáři,
pohádky si čítáme …..

Do druhé až budem
chodit,
čtení se nám bude
hodit …..

Paní knihovnice Julie Krajcová popřála novým čtenářům hodně
štěstí a úspěchů při čtení a také mnoho zajímavých přečtených
knih. Zároveň přednesla Slib rytíře řádu čtenářského:

Slib rytíře řádu
čtenářského:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček:
Budu se chovat jako rytíř řádu čtenářského.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary.
Budu je mít rád.
Budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
To slibuji!

Slib rytíře řádu čtenářského
Čtenáři si odnesli tašku s knihou od Jiřího Žáčka – Odemyky zamyky, s pamětním listem, záložkou do knihy, propisovací
tužkou, blokem, rozvrhem hodin, sladkou odměnou a barevnou královskou korunou. 12 žáků bylo oceněno zvláštními cenami za častou návštěvu knihovny a plnění zadaných úkolů (sbírali razítka).
Pasovaní čtenáři, přeji vám hodně zábavy a poučení při čtení vašich prvních knih.
Jana Švardalová, třídní učitelka

Pozvánka na tradiční fotbalový turnaj
v malé kopané Memoriál Pepy Pazderny!
Letos už 14. ročník legendárního fotbalového turnaje vychází na sobotu 22.8.2015, zahájení v 8:15h
! Sudím bude samozřejmě precizní Standa Wonka
a jeho neméně zkušený kolega. Na naše zdraví bude
dohlížet zdravotnice a pitný režim se zdravou výživou bude zajišťovat areál koupaliště. Domácí tým
Proskovic obhajuje prvenství z předešlého roku,
a proto zveme všechny lidičky, aby nás přišly podpořit. Bude to těžké, 10 týmů - deset chutí zvítězit!
Už 12 let se nestalo, aby někdo obhájil titul. Po turnaji následuje vyhlášení vítězů s předáním krásných
hodnotných cen. To ale ještě není vše, v prostorách
koupaliště pak propukne volná zábava s DJ! Tam
přece nemůžete chybět, vstup je zdarma! Doufejme,

že nám letos bude počasí přát a 22. 8. 2015 se všichni sejdeme na našem domovském hřišti a koupališti u mlýna, a nebudeme muset hledat azyl, jak tomu
bylo loni. Veškeré informace pak naleznete na našich webových stránkách - www.pazdernuvfotbalek.
estranky.cz. Tam také najdete fotky ze zápasu Svobodní x Ženatí 2015. Za tyto krásné fotografie děkujeme našemu dvornímu fotografovi Petru Janečkovi.
Takže zveme všechny fotbalové hráče, fanoušky
a fanynky, ochutnavače dobrého moku, příznivce
Pepy Pazderny, tanečníky a všechny milovníky dobré zábavy.
David Lyčka
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Některé aktivity TJ Sokol Proskovice
Divadlo v květnu
Nezvykle dlouho se protáhla letošní divadelní sezóna 1. Jarkovské divadelní
společnosti při TJ Sokol Proskovice. Po
úspěchu na oblastní divadelní přehlídce „Ostravské Buchary“, na které si hra

ly se ale jen první místa), žádnou ostudu
jsme Proskovicím ani Ostravě taky rozhodně neudělali. K výraznějšímu úspěchu
měl nejblíže David Michálek za mužský
herecký výkon, který získal od hodnotitelů stejný počet bodů jako V. Mázl z Jihlavy, takže o celkovém vítězi se pak rozhodlo až v samostatném přímém hlasování.
V něm se hodnotitelé přiklonili k Mázlovi, takže David si bude muset počkat na
někdy příště.
Důležité však bylo zejména to, že jsme
se všichni poprvé podívali, jak vypadá celostátní přehlídka, mohli porovnávat naše
výkony s ostatními, získávat zkušenosti
a dovědět se mnoho důležitých informací o divadle. Naší snahou bude tyto zkušenosti nyní využít a zhodnotit na příštích
sezónách divadla v Proskovicích.

Nohejbalový oddíl

„Charleyova teta“ s Davidem Michálkem
v hlavní úloze odvezla čtyři ceny a postup na celostátní přehlídku amatérských divadel, tak následovalo znovu období zkoušení a příprav. To trvalo až do
pozdního května, kdy proběhl celostátní
festival amatérských divadel v Kroměříži (Divadelní festival Ludmily Cápkové –
8. ročník) s naší účastí.
Vystoupení 1. Jarkovské přišlo na program v pátek 29. května v podvečerních
hodinách a plný divadelní sál se našim
vystoupením velmi dobře bavil. Následný
rozbor hry s divadelními kritiky a odborníky, (mimo jiné i pražský uznávaný režisér Petr Kracík) vyzněl rovněž spíše přátelsky a vlídně.
Celkově se dá říci, že naše hra dobře zapadla do festivalového programu a i když
jsme žádnou cenu nezískali (vyhlašova-

Krajský pohárový závod
MS kraje, 2. kolo
Závod se uskutečnil v sobotu 11. dubna
2015 v Proskovicích opět po třech letech.
Sokol Proskovice poskytl pořadatelům
zázemí v sokolovně a Ostravské městské
lesy své pozemky v okolí pro přípravu tří
tratí.
Závodu se zúčastnilo 10 oddílů se
131 závodníky. Tratě pro jednotlivé ka-

V rámci TJ Sokol Proskovice byl založen
nohejbalový oddíl, v rámci kterého jsme
přihlásili naše dorostence do oficiální
krajské soutěže. Šlo o logický krok poté,
co jsme viděli, jak stoupá kvalita kluků, kteří už několik let provozují nohejbal v odpoledních hodinách každou neděli během sezóny.
Začátky nebyly jednoduché. Chlapci

Turistický závod
tegorie připravilo 50 pořadatelů. Poprvé si přišli závod vyzkoušet i někteří členové Sokola Proskovice a vedli si docela
dobře.
V kategorii nejmladší žákyně se Jana
Matoušková z 19 startujících umístila na
7. místě. Ondra Matoušek se v kategorii mladší žáci umístil na 14. místě z 20

z Proskovic si museli nejprve zvyknout na
soutěžní pravidla nohejbalu, která jsou
podstatně obtížnější, než u jeho obecně
známé rekreační formy. Nicméně poté, co
se adaptovali, šla jejich výkonnost hodně
nahoru, takže v půlce sezóny jsou aktuálně na prvním místě a daří se jim porážet
i loňské bezkonkurenční vítěze z Petrovic
u Karviné.
Hlavní zásluhu na tom měl soutěžní
turnaj doma v Proskovicích, který jsme
nakonec odehráli na tartanovém hřišti
pod školou a volba to byla správná. Družstvo tvořené Janem Kunčickým, Danielem Franczykem, Jáchymem Pivovarem
a Markem Ptáčkem dvoukolový turnaj vyhrálo a momentálně tak obsazuje první
místo v soutěži i když velmi těsně.
Přestože do podzimního konce soutěže ještě chybí odehrát hodně zápasů
a vše může být jinak, zdá se, že po tenisu
a stolním tenisu může být nohejbal další příležitostí, jak si mohou chlapci ( případně i dívky) na Ostravsku regulérně zasoutěžit. Vítěz krajské soutěže nohejbalu
postupuje na celostátní olympiádu dětí
a mládeže, takže motivace je velká. Pro
zájemce z řad dětí připomínám, že nohejbal hrajeme za sokolovnou každou neděli
odpoledne, po domluvě i jindy.
Karel Franczyk

závodníků a v kategorii mužů František
Grygar vybojoval 4.místo.
Přestože se závodníci z Proskovic zúčastnili pouze tohoto závodu, na základě výsledků celého krajského poháru Fr. Grygar postoupil do celostátního
kola.
Gratulujeme.
Eva Petrůjová,
vzdělavatel T.J. Sokol Proskovice
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Městská policie Ostrava
přijímá do svých řad
nové strážníky
Městská policie Ostrava otevírá své řady
novým zájemcům o povolání strážníka.
Toto krásné a jistě náročné povolání je
určeno všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, mezi které patří bezúhonnost, spolehlivost, české občanství,
minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání, ukončené maturitní zkouškou.
Činnost městské policie je v současné době ve společnosti stále důležitější a strážníci neustále přispívají k tomu,
aby se občané mohli cítit tam, kde žijí,
bezpečně.
Práce u městské policie je také symbolem odhodlání a poctivosti. Vítán je
proto každý uchazeč s těmito vlastnosti.
Zájemci projdou výběrovým řízením
a tříměsíčním rekvalifikačním kurzem,
zakončeným závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci kurzu jsou
tzv. strážníci-čekatelé cvičeni také k používání služební zbraně a donucovacích
prostředků.
Po zapracování mají strážníci možnost prodloužení pracovní smlouvy na
dobu neurčitou a získávají mnoho dalších benefitů, především sociální jistoty
a možnost profesního růstu.
Pokud jste fyzicky a psychicky zdatní, přijďte rozšířit naše řady a staňte
se strážníkem Městské policie Ostrava. Získáte nejen mnoho nových znalostí a zkušeností, ale rovněž zajímavé povolání.
Rozsah výcviku a všechna kritéria
pro přijetí uchazeče o povolání strážníka jsou uvedena na stránkách ostravské
městské policie www.mpostrava.cz. Pro
více informací se můžete obrátit také na
tel. č. 599 414 426.

Pozor – i po telefonu
lze uzavřít smlouvu!
Dnes vás chceme upozornit na množící se podvodné praktiky, které se týkají
uzavírání smluv pomocí komunikačních
prostředků na dálku. Nejčastější bývá
telefonický kontakt podnikatele se spotřebitelem. Prodejci jsou sice povinni na začátku hovoru sdělit základní údaje o sobě
a účel hovoru, ale využívají neznalosti občanů a momentu překvapení, kdy lidé po
zvednutí telefonu mnohdy nemají čas ani
možnost si cokoliv poznamenat. Hovor je
sice nahráván, el. záznam má k dispozici
pouze volající. V případě sporu se obvykle
volaný k nahrávce vůbec nedostane a obsah hovoru si již nepamatuje.

Z vyprávění starší paní:
„Jednou mi telefonovali, že je třeba
něco dělat s plynem a elektřinou. Za to,
že sepíšeme nové smlouvy, za ten čas, že
dostanu prémii dva tisíce korun. Myslela jsem si, že jsou to ti, co u nich teď jsem,
tak jsem se nechala nalákat. Ta paní v telefonu se pořád ptala, jestli s tím souhlasím a nakonec se zeptala, jestli je to tak
v pořádku. No já, že jo. Zpátky na to číslo se už nešlo dovolat. Přestože mi rodina pomohla to vyřídit, za měsíc volali ti sami znova, že jsou kousek od mého
domu a přijdou za mnou. Jindy mi zase
někdo volal, jestli nechci nějaké knihy.
Pořád mi někdo volá, něco nabízí a já už
jsem z toho zoufalá.“

Jak tomu předejít?
Mějte na paměti, že přijetí jakékoliv nabídky po telefonu je riskantní, a ten, kdo
se neorientuje ve službách nebo nabízeném zboží, těžko posoudí po několika větách prodejce, zda je nabídka výhodná.
Pokud si netroufáte s obchodníkem v telefonu jednat, raději všechny telefoná-

ty tohoto typu odmítejte. Pokud přijmete hovor z neznámého čísla, které nemáte
uloženo ve vašem telefonu pod konkrétním jménem, a jedná se o nějakou nabídku, slušně, ale přesvědčivě odmítněte
a ihned hovor ukončete. S takovými telefonáty se jistě setkáváte poměrně často. Máme pro vás jednoduchou a účinnou
radu. Připravte si krátkou větu, kterou
použijete vždy, když se ozve neznámý volající. Například: Nezlobte se, jsem u lékaře, nashledanou! Promiňte, neslyším,
jedu v tramvaji. Nemám zájem, nevolejte mi!

Jak jednat, když k telefonickému uzavření smlouvy
dojde?
Pokud přesto s volajícím komunikujete
a odpovídáte mu na jeho dotazy ohledně
nabídky, může se stát, že tímto uzavíráte nechtěně smlouvu. V případě smlouvy
uzavřené telefonicky nebo prostřednictvím internetu má spotřebitel právo od
ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy učiňte písemně a přijetí si nechte potvrdit. Nebojte se
svěřit včas svým příbuzným, že si nejste
jisti, zda vás někdo nechtěl podvést. Pokud se na volajícího zpět nelze dovolat,
zkuste využít internetové databáze tzv.
„profláknutých“ tel. čísel různých reklamních a prodejních agentur http://www.
kdomivola.eu/. S prosbou o pomoc se
můžete obrátit také na poradenskou linku 900 10 10 10 - Sdružení obrany spotřebitelů, která je v provozu od pondělí do
pátku v době 9 – 18 hodin. O podobných
praktikách máte možnost se dozvědět i při informačních akcích pořádaných Městskou policií Ostrava.

Městská policie pořádá v červenci netradiční kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další z řady
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se bude v pondělí 6. července
2015 od 17 do 19 hodin.
Tento kurz pro veřejnost bude výjimečný jednak místem konání a jednak programem, který jsme si pro návštěvníky připravili.
Červencový kurz pro veřejnost se koná
v areálu jezdeckého klubu TJ Baník
Ostrava v Ostravě-Staré Bělé na ul.

K Průplavu. Zde se nachází zázemí skupiny hipologie Městské policie Ostrava.
Kurz bude zaměřen na činnosti městské
policie. Účastníci budou moci zhlédnout
ukázky výcviku služebních koní a také služebních psů, k vidění bude technika využívaná strážníky při výkonu služby včetně
přenosného defibrilátoru, který bude rovněž možno si vyzkoušet. Připraven bude
také preventivní a propagační stánek projektu Bezpečnější Ostrava, v jehož rámci
jsou bezplatné kurzy městské policie pořá-

dány. Nebudou chybět ukázky sebeobrany.
V závěrečné části kurzu bude účastníkům
nabídnuta možnost prohlédnout si stáje se
služebními koňmi. V rámci tohoto kurzu
nebude realizována pravidelná výuka základů sebeobrany a nebude k dispozici ani
dětský koutek.
Bližší informace rádi poskytneme na
tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. Není potřeba se
předem na kurz přihlašovat.

Proskovický
cký

Florián
Holčička ochrnula na polovinu těla. Rehabilitace
Nelince pomohla opět se postavit na nohy, ale stále
nedokázala používat pravou ruku. Zoufalí rodiče se
dozvěděli o metodě CI Therapy a úspory vložili na to,
aby odletěli s dcerou do Ameriky, kde podstoupila
skupinovou léčbu. „V USA nám řekli, že v České
republice právě vyškolili terapeuty a lázně
Klimkovice jsou první ve střední Evropě, kde tuto
léčbu najdeme,“ říká maminka Olga. Malá Nela tedy
jako první dítě ve střední Evropě nastoupila do
Sanatorií Klimkovice na unikátní léčbu mozkové
mrtvice metodou CI Therapy.
Nela měla po tři týdny zcela zafixovanou zdravou
ruku, a to proto, aby jí mozek vyhodnotil jako
nefunkční a začal používat ruku poškozenou. „Vše
probíhá zábavnou formou a to tak, že dítě si hraje a
vlastně dělá přesně pohyby, které my chceme. Tedy
jaksi rehabilituje, aniž si to uvědomuje. Když Nela
přijela, měla téměř nepohyblivý ukazováček. Tady se
nám podařilo uvolnit celou pravou ruku i natáhnout
prsty.

Pohyb ukazováčku se výrazně zlepšil, takže
nakonec jím dokonce začala ovládat tablet,“ líčí
fyzioterapeutka Karin Laská. Nela strávila
rehabilitací téměř čtyři hodiny denně. A bavilo jí to,
nikdo jí totiž nenutil do otravného cvičení. Vlastně si
celou dobu spolu s fyzioterapeutkami hrála.
Rehabilitovala, aniž by to věděla, a ještě si přitom
dobře bavila. Malá Nela udělala za tři týdny
neskutečný pokrok. Naučila se uchopovat věci a
používat všechny prsty.
CI Therapy je rehabilitační metoda, která
opakovanými pohyb učí mozek tak, aby některá
jeho zdravá část převzala funkci té postižené.
Nepostižená končetina se zcela znehybní třeba
dlahou a člověk je nucen používat postiženou
končetinu, až se v mozku vytvoří nové dráhy i
spojení a mozek se opět naučí končetinu ovládat.
Pomocí tréninku nemocné ruky ve skutečnosti pak
trénuje mozek.
Maminka je s dítětem po tři týdny v sanatoriu.
Terapeuti léčbu doporučují třikrát do roka.

„Nela měla čtyři roky, když jsme byli na dovolené. Tam náhle zkolabovala. Vrtulník ji odvezl do
nemocnice,“ vzpomíná maminka Olga Kuiper na dramatické okamžiky. Lékaři dlouho
zkoumali, co se dívence vlastně přihodilo, než zjistili, že prodělala cévní mozkovou příhodu,
která už dávno není jen nemocí starších. Postihuje i lidi v produktivním věku, ovšem u dětí je
výjimečná.

Pětiletá Nelinka prodělala mozkovou příhodu.
V USA jí doporučili rehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice.
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