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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
často žasnu nad lidskou zlobou, rostoucí
závistí, bezohledností a nedostatkem sebekritiky mezi námi. Nechci být kazatelem, protože nikdo z nás opravdu není
dokonalý, jen chci vyslovit, co cítím.
Na sousedovi, kamarádovi nenecháme
„chlup suchý“, ale sebe umíme perfektně
omluvit. Lhát sám sobě se nevyplácí. Falešné sebevědomí a zdůrazňování vlastní důležitosti má hodně slabých míst pro
život v jakékoli komunitě.
Vzpomínám proto na své rodiče a prarodiče, porovnávám, jak by řešili konkrétní situace oni. Návraty do minulosti
mi připomínají vzácné vlastnosti minulých generací - odvahu, otevřenost, obětavost, skromnost, pracovitost, toleranci a uznání práce jiných. Také měli své
ambice, ale životní podmínky jim nedovolily je zrealizovat. Přesto jsme od nich
neslyšeli každodenní stěžování a brblání. Jediná cesta vedla dopředu, žili podle toho, na co měli, a z toho se radovali.
Potrápila nás letošní dlouhá zima,
soucítíme se všemi, kdo byli postiženi
hrozivými povodněmi a jsme oprávněně
rozzlobeni na představitele našeho státu, jak s naší zemí a národem zacházejí. Ze všeho je ale třeba hledat východisko, a tím je na začátku každého nového
kroku pozitivní myšlení. Tím je v našem
případě pokračování v započatém díle
a posunování života v obci dál, k novým
potřebným záměrům.
V březnovém zpravodaji byl zveřejněn
plán stavebních akcí pro rok 2013.
Jak jsme s nimi daleko?
Do konce května byly firmou Michalík
dokončeny chodníky na hřbitově k naší
i vaší spokojenosti. V červenci proběh-

Letní vydání 2013
ne sanace zdiva v malometrážkách a výstavba vodovodní přípojky u hřiště pod
školou. Podle harmonogramu prací stavby Technická infrastruktura bychom
v srpnu měli vystavět chodník podél ul.
V Úvoze. Projekt firmy Ovanet – vedení
optického kabele v chodníku podél Staroveské ul. - je kromě úklidových prací
ukončen. Výkopové práce i uložení kabele včetně dlažby probíhalo v deštivém počasí, přesto zaměstnanci firmy vše zvládli rychle .
Kromě těchto významných stavebních
akcí provádíme běžnou údržbu majetku městského obvodu, kterou sledujete
průběžně – údržba zeleně, čištění komunikací, pořádek na zastávkách a veřejných prostranstvích. Letos byly obnoveny skříňky pro smuteční oznámení – na
třech zastávkách, u kostela a u hřbitova.
Připravujeme také výměnu rozhlasové
ústředny a opravu rozhlasového vedení.
Stavební úpravy probíhající právě
v prostorách Kuňkaliště přispějí k lepšímu komfortu návštěvníků. Jedná se
o opravu bazénu, toalet a venkovního nátěru fasády.

Společensko-kulturní akce
26. dubna byl zahájen v naší ZŠ X. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska.
Tradičně se festivalu zúčastňují dětské pěvecké sbory a národopisné soubory. Tentokrát nás před školou přivítalo
Sdružení hudebníků Proskovice s kapelníkem Milanem Huvarem, DPS KO-KO
z Gymnázia na Volgogradské ul. typickou lašskou písní Zabludila kravarečka
v lese a v naplněné tělocvičně se představil náš Proskovjáček s p. uč. Zdeňkou Langovou, Čtyřlístek ze ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce s p. uč. Zuzanou
Šimůnkovou a národopisný soubor Lašánek z Frýdlantu nad Ostravicí s p . uč.
Janou Foldýnovou. Úroveň zúčastně-

ných sborů a souborů byla veliká, což
27. dubna zpečetil v restauraci U Psoty svým působivým programem pro proskovické jubilanty folklorní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku s uměl. vedoucí
Lenkou Dujkovou.
30. dubna byla položena k pomníku
válečných obětí 2. sv. války kytice k uctění jejich památky. Rekonstrukci pamětního tabla válečných hrdinů 1. i 2. sv. války v prostorách Úřadu MOb Proskovice
provedla velmi vkusně p. Lucie Neuwirtová.
SDH postavil u hřiště pod školou máj
s hasičem a připravil pro zájemce příjemné posezení s občerstvením a hudbou.
5. května jsme se těšili na kolotoče
a hezkou pouť, ale ta už se nám podruhé nepovedla. Majitelé kolotočů nemají
o štaci v Proskovicích zájem, protože obvykle prší a návštěvnost bývá malá. Díky
Svazu žen byl na pouti jeden hezký stánek s rukodělky.
8. května nás tradičně probudil Budíček našich muzikantů a připomněl tak
historicky významný svátek osvobození. Jsem ráda, že občané přijímají vyhrávání jako určitou komunikaci, vychází
z domu, někdo poslouchá muziku, někdo je počastuje, či obdaruje, někdo třeba schválně pustí sekačku…
22. června ve 14.30 hod. u hřiště pod školou se konaly Svatojánské
slavnosti, které pořádal MOb Proskovice ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SDH, TJ Sokol
a Svazem žen Proskovice. 3. ročník Svatojánských slavností s bohatým programem se konal s finanční podporou Nadace OKD. Získali jsme
dotaci 30 000 Kč.
Dětem, rodičům i učitelům přeji hezké
prázdniny, ostatním občanům slunečnou
letní dovolenou.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 15. a 16. zasedání mimo jiné:
• rozhodlo o uzavření Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace
• schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok
2012 a účetní závěrku městského obvodu Proskovice za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
• rozhodlo o poskytnutí neinvestičních účelových dotací a uza-

vření smluv s těmito subjekty: TJ Sokol Ostrava – Proskovice, Sdružení hudebníků Proskovice, Knihovna města Ostravy,
Krajská rada žen Českého svazu žen, základní organizace Ostrava-Proskovice, Společnost přátel Poodří
• rozhodlo neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci Českému rybářskému svazu, místní organizace Stará Ves nad
Ondřejnicí.

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o zadání veřejných zakázek:
➣ na službu „Údržba obecních pastvin a údržba zeleně podél cyklostezky v MOb Proskovice v roce 2013“ – firmě Vít
Havránek
➣ na službu „Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce
2013“ – firmě Ostravské městské lesy a zeleň
➣ na stavební práce „Sanace zdiva proti vzlínající vlhkosti
v domě s malometrážními byty, Na Smyčce 5/317, Ostrava-Proskovice“, firmě Rybka – stavby a služby, Kravaře
➣ na výkon stavebně technického dozoru na stavbu „Sanace zdiva proti vzlínající vlhkosti v domě s malometrážními
byty, Na Smyčce 5/317, Ostrava-Proskovice“ firmě Eduard
Ulmann, Klimkovice
➣ na službu „Oprava venkovního vedení a reproduktorů
místního rozhlasu“ s firmou Petr Šimíček, Klimkovice,
➣ na stavbu „Rekonstrukce MK ulice V Úvoze“ – chodník“
firmě Petr Matěj, Proskovice
➣ na stavbu „Vodovodní přípojka pro sportoviště a rekreační plochu“ firmě Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
➣ na stavbu Víceúčelové hřiště – nadstavba ochranné sítě –
oka 70/3“ firmě DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice
• vyjádřila souhlas se stanovením kontaktního místa - zasedací
místnost Úřadu městského obvodu Proskovice, kde bude ve
stanovené termíny zástupce společnosti eCENTRE k dispozici občanům k zodpovězení jejich dotazů, ke kontrole správnosti podkladů pro zapojení se do elektronické aukce a následného sběru těchto podkladů
• projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 50 na 65 dětí v mateřské škole, a na to
navazující nejvyšší povolený počet ve výdejně ze 100 na 115
strávníků a navýšení kapacity školní jídelny na nejvyšší povolený počet ze 150 na 165
• rozhodla o nájmu nemovitého majetku - sportovního areálu
požární nádrže – firmě René Matěj a dále rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění oprav v pronajatém areálu, které uhra-

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

dí nájemce René Matěj, a to do celkové výše částky za celou
dobu nájmu – 5 let tj. 225.000,- Kč
rozhodla o spolufinancování knihovnických soutěží v roce
2013 pro děti, které jsou registrovány v místní knihovně
v Proskovicích ve výši 3 000,- Kč
vzala na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
k datu 31. 3. 2013
vzala na vědomí informaci Mgr. Grygara o jednáních s majiteli pozemků v lokalitě Jarkovská pro možné řešení vedení
chodníku Hůrkami
rozhodla o nájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, pozemky pod budovami areál bývalého zemědělského družstva - firmě AGRO Stará Bělá s.r.o.
projednala organizační zajištění akce „Svatojánské slavnosti“
dne 22. 6. 2013
rozhodla o uzavření Dohod o vystoupení na akci „Svatojánské slavnosti“ s těmito soubory: Lašský soubor písní a tanců
Ondřejnica, Sdružení hudebníků Proskovice, hudební skupina Direkt a hudební skupina Grease Stains
rozhodla o zachování původního stavu typu „kamenné“ pobočky České pošty v Proskovicích, se všemi dosud poskytovanými službami
stanovila s účinností od 15. 6. 2013 ceny služeb a nájmů : služby jednorázového vjezdu na místní hřbitov, pořádající akce
v areálu Pastvin, krátkodobé pronájmy v zasedací místnosti
Úřadu MOb Proskovice
rozhodla po předchozím souhlasu Rady města, o uzavření
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace OKD ve
výši 30 tis. Kč z programu „Pro radost“ pro realizaci projektu
„Svatojánské slavnosti“ s firmou Nadace OKD
rozhodla o spolufinancování sportovní akce – fotbalového
turnaje „O pohár Pepy Pazderny“ a pořízení výherních cen
pro zúčastněná fotbalová mužstva, ve výši 5 000,- Kč.
Miloslava Vidličková

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 16. zasedání dne 12. 6. 2013 schválilo závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad.
Předkládáme našim občanům stručný přehled hospodaření našeho obvodu. Podrobnou zprávu můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách městského obvodu: www.ostrava-proskovice.cz
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Název

Schválený
rozpočet v tis. Kč

Daňové příjmy

647

675 481

Nedaňové příjmy

1 530

1 895

1 873 856

Přijaté dotace

5 497

6 987

6 350 726

568

5 352

0

0

0

0

-90

-90

-82 650

PŘÍJMY CELKEM

8 257

14 881

8 814 713

Běžné výdaje

8 347

12 292

11 131 324

0

1 979

981 420

-90

-90

-88 878

8 257

14 881

12 023 866

0

0

- 3 209 153

Kapitálové příjmy
Konsolidace

Kapitálové výdaje
Konsolidace
VÝDAJE CELKEM
SALDO
Výsledek rozpočtového hospodaření

Saldo příjmů a výdajů bylo ovlivněno především za vrátku statutárnímu městu Ostrava ve výši 3 174 tis. Kč, která se týkala
předfinancování víceúčelového hřiště a finančního vypořádání
se statutárním městem Ostravou. Prostředky byly evidovány na
běžném účtu městského obvodu.
Zůstatek rozpočtovaných a nečerpaných prostředků byl po
schválení zastupitelstvem městského obvodu zapojen do schváleného rozpočtu pro rok 2013, zůstatek bytového hospodářství
z let 2007-2012 byl ponechán na běžném účtu městského obvodu.
Mezi objemově největší příjmovou položku tvořily přijaté dotace neinvestičního charakteru, které byly poskytnuty z:

-

-

zpracování technické dokumentace projektového záměru
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveská“
87 tis. Kč.
Finanční prostředky nebyly v roce 2012 čerpány, proto byly
na základě usnesení Zastupitelstva města Ostravy zapracovány do upraveného rozpočtu městského obvodu Proskovice v roce 2013 se stejným účelem čerpání.

Z vlastních prostředků investičního charakteru bylo
čerpáno na:
-

urbanistickou studii Estetizace ul. Na Smyčce 24 tis. Kč

-

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
stavby Estetizace ul. Na Smyčce se zaměřením na úpravu
stanoviště a zastávky autobusů 42 tis. Kč

rozpočtu statutárního města Ostravy na:
-

provoz, údržbu městského obvodu a příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci 4 558 tis. Kč,

-

zpracování územní studie volnočasového areálu Na Patvinách 54 tis. Kč

-

plavecký výcvik žáků 41 tis. Kč

-

-

sanaci zdiva budovy základní školy 400 tis.Kč

úpravu vstupu a pokládky zámkové dlažby v areálu hřiště
Na Pastvinách 33 tis. Kč

-

školství 202 tis.Kč

-

-

za odvod výtěžku z loterií za rok 32tis.Kč

přípojku NN (elektroměrový rozvaděč) v areálu hřiště Na
Pastvinách 22 tis. Kč

-

vyhotovení projektu, výstavba přístřešků pro hráče, střešní
krytina 132 tis. Kč

-

vyhotovení polohopisu a výškopisu pro vybudování kluziště, vytyčení plochy pro násyp umělého kopce na sáňkování
14 tis. Kč

-

vypracování projektové dokumentace Vodovodní přípojka
pro sportoviště a rekreační plochu u hřiště 11 tis. Kč

-

vyhotovení polohopisu a výškopisu pro výstavbu a odvodnění plochy pro hasičskou zbrojnici a hasičskou dráhu 12
tis. Kč

-

úprava kotelny pro byty nad MŠ 172 tis. Kč

-

pořízení kamerového systému na hřbitově 15 tis. Kč

-

zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
a výkon inženýrské činnosti pro stavební úpravy budovy úřadu městského obvodu, výstavba, příslušenství 450 tis. Kč.

ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
-

na sociálně – právní ochranu dětí 41 tis. Kč

-

na výkon státní správy 695 tis. Kč

-

na volby do senátu a zastupitelstev krajů 25 tis. Kč

-

pro ZŠ a MŠ p.o. v rámci operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost, z Evropského sociálního
fondu na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 282 tis. Kč

Přijaté dotace investičního charakteru z rozpočtu statutárního města Ostravy na:
-

Skutečnost ﬁnančních
prostředků v Kč

662

Financování

-

Upravený
rozpočet v tis. Kč

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení projektového záměru „Revitalizaci mlýnského náhonu“
624 tis. Kč

Táňa Paličková
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Jak jsou využívány projekty
Den dětí
ﬁnancované z Evropské unie v mateřské škole
Cyklostezka Proskovice –
trasa greenways

Víceúčelové hřiště
Proskovice

Cyklostezka je celoročně využívána jak cyklisty, bruslaři na in-line bruslích, chodci, tak i běžkaři. Každým rokem
městský obvod Proskovice vyhlašuje výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče
na údržbu zeleně kolem této cyklostezky.
Údržba této zeleně je prováděna kvalitně.
V letošním roce plánuje statutární město Ostrava navázat na naši zmíněnou cyklostezku, a to stavbou „Propojení cyklostezky Na Lukách a Staroveské ul.“ Jedná
se o navázání na konec proskovické cyklostezky u Staré Bělé, kde je pro cyklisty obtížné projet bažinatým terénem.

Víceúčelové hřiště je každoročně využíváno v období od měsíce dubna do konce
měsíce října, a to jak v dopoledních hodinách dětmi ze základní a mateřské školy, tak v odpoledních hodinách různými
kroužky, maminkami s dětmi a další širokou veřejností. V období od listopadu do
konce března je hřiště uzavřeno. Na chod
víceúčelového hřiště a udržování pořádku
na hřišti a kolem něj po celý rok dohlíží
jeho správci - manželé Janečkovi.
Při provozování míčových her na víceúčelovém hřišti na Pastvinách dochází
k častému narušení sousedních pozemků,
a to přehozením míče přes oplocení víceúčelového hřiště, který dopadne až na pozemek soukromého vlastníka. Z tohoto
důvodu plánujeme v letošním roce nadstavbu ochranné sítě víceúčelového hřiště.

Projektová a multifunkční
učebna
Projektová a multifunkční učebna je
využívána převážně žáky místní základní školy a veřejností, která navštěvuje
kroužky pořádané základní školou v odpoledních hodinách. Jedná se převážně
o kroužky Mladý objevitel a výuka psaní
všemi deseti. V dopoledních hodinách se
tato učebna využívá převážně pro interaktivní výuku v předmětech informatiky,
angličtiny, člověk a svět a dále k ověřování nově vytvořených digitálních učebních
materiálů.

Závěrem bych chtěla popřát všem,
aby si cyklostezky, víceúčelového hřiště
a multifunkční učebny užili tak, jako žáci
ZŠ, děti a mládež městského obvodu Proskovice a malé ratolesti s rodinnými příslušníky.
Jitka Hyklová

Ve čtvrtek 30. května naši mateřskou
školu navštívili kamarádi z páté třídy
základní školy, jejich paní učitelka Mgr.
Jana Vahalíková a tři zástupkyně ČSŽ
v Proskovicích. Důvodem návštěvy byla
oslava Dne dětí.
Společné dopoledne plné soutěží
a her nám zkomplikoval déšť, a tak se
ve sportoviště proměnily prostory mateřské školy. Na osmi stanovištích plnilo deset smíšených družstev (dvě děti
z Broučků, dvě děti z Motýlků a jeden
průvodce - kamarád „páťák“) disciplíny, které byly zaměřeny na obratnost,
odvahu, rychlost a pozornost – hod na
cíl, prolézání strachovým pytlem, přecházení po kladině, prolézání žebříkem,
chytání ryb a pavouků, skákání v pytlích, chůze na chůdách a slalom na odrážedlech a koloběžkách. Rozhodčími
byly zástupkyně ČSŽ a část žáků ze základní školy.
Po absolvování všech disciplín všemi družstvy jsme společně celý průběh zhodnotili a po zásluze všechny zúčastněné odměnili. Společné dopoledne
bylo přínosem pro obě skupinky dětí.
Žáci ZŠ na sebe vzali zodpovědnost za
své mladší kamarády a trpělivě povzbuzovali k dokončení všech úkolů. Děti
z MŠ našly nové kamarády a ochránce.
Díky přispění všech organizátorů
z MŠ, ZŠ a ČSŽ prožily děti nevšední zážitky a získaly nové zkušenosti.
Danuše Karasová MŠ

Na trhu práce máme své místo!
Integrační program ke zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. realizuje od 15. 4.
2013 do 14. 2. 2015 projekt s názvem
Na trhu práce máme své místo!,
reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00244. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky.
Projekt si klade za cíl podpořit osoby se
zdravotním postižením v získání vhodného zaměstnání. Je určen osobám se zdravotním postižením z Moravskoslezského
kraje, které splňují podmínku nezaměstnanosti (déle než 6 měsíců) a jsou uznány Českou správou sociálního zabezpečení invalidními v I. až III. stupni nebo
jsou Úřadem práce ČR uznány osobami
se zdravotním znevýhodněním. Projektové aktivity nejsou určeny osobám s úpl-

nou ztrátou zraku, anebo sluchu.
Projekt nabízí účastníkům aktivity jako
poradenský program, pracovní a bilanční diagnostiku, rekvalifikaci, individuální psychologické poradenství, motivační aktivity (kurz komunikace, podpůrné
skupiny a prezentaci firem) či doprovodné aktivity (např. příspěvek na hlídání
dětí, na veřejnou dopravu, příspěvek na
vstupní lékařskou prohlídku, apod.).
V rámci projektu je možné poskytnout
zaměstnavatelům, kteří vytvoří nové pracovní místo pro účastníka projektu, příspěvky na mzdové náklady tohoto účastníka po dobu 6 měsíců.

Máte-li zájem získat bližší informace či
se aktivně do projektu zapojit, neváhejte
a kontaktujte nás.
Kontaktní údaje:
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.,
detašované pracoviště Ostrava
Bieblova 2922/3, Ostrava, 702 00
tel.: 596 115 318
e-mail: czp.ostrava@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Těšíme se na spolupráci.
Za realizační tým projektu
Ing. Simona Balázsová
manažerka projektu Na trhu práce
máme své místo!
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Z minulosti proskovických rodů
Jařabáč – psaný někdy také jako
Jeřabáč nebo Jehřáb, pravděpodobně
původní selský rod. Je mezi prvními
známými jmény z odhadu dědiny
Proskovic roku 1618. Vyskytuje se
v Proskovicích do poloviny 17. století.
Jméno je však trvale ve Staré Vsi
a koncem 19. stol. se zde přiženil
František Jařabáč na č.p. 3 a o něco
později se zde žení i jeho bratr Felix.
Potomci zde žijí do dnešní doby.
Lyčka – podle ústního podání , které
se tradovalo v rodině má mít původ
ve Staré Bělé, ale některé písemné
materiály ukazují na Starou Ves. Ve
druhé polovině 17. stol. se zde přiženil
Jura Lyčka a v r.1672 přebírá usedlost
po Miku Krupovi (pozdější č.p. 40),
která je v držení rodu do dnešních dnů.
Potomci mimo usedlosti č.p.40 žili na č.
4, 8, 13, 23, 25, 27, 32, 54 a 56. Později
se zde na č.p. 16 a 33 objevili Lyčci ze
StaréVsi. Používané přezdívky Lyčka
– Kavka, Fryčovjak, Kovář, Herman,
Míček a Jakubek.
Matěj – příjmení má původ v křestním
jménu. V Proskovicích žily v 17. století
rodiny sedláků Jana Valenty a Matěje
Valenty. Pravděpodobně pro jejich
rozlišení se u potomků Matěje Valenty
začalo používat přezdívky křestního
jména otce. Tak se můžeme v gruntovní
knize obce dočíst, že v roce 1666 přebírá
grunt Ondřej Matějův od otce svého
Matěje Valenty a dále následují r. 1674
Jura Matějů, r. 1684 Jakub Matějův po
Juru Matějovým. Teprve od r. 1702,
kdy je zapsán kup gruntu Jiříka Matěje,
došlo k ustálení příjmení na Matěj.
Tento hospodář
byl mezi odpůrci
zvyšování poddanských povinností za
trest vyslán do Olomouce k pracím na
opevnění, odkud se již nevrátil. Rod
se velmi rozšířil jak v Proskovicích,
tak v okolních vesnicích. Používané
přezdívky Matěj – Korpas, Tumala,
Matějek, Hořínek, Pepánek, Financ
a Hadrář. Pro zajímavost dodávám, že
ještě v nedávné době se pro manželky
dvou Matějů přezdívalo podle jejich
křestních jmen Vašková a Poldová.
Jak to někdy v životě bývá, rod pod
příjmením Valenta již počátkem 18. stol.
v Proskovicích mizí a Matěji nabývají na
síle. Všechna místa, která v Proskovicích
obývali, nelze ani obsáhnout.

Novák – v našem státě nejčastější
příjmení se v Proskovicích vyskytovalo
již v době předbělohorské, kdy zde žil
sedlák Jan Novák. Lánské rejstříky (náš
první katastr) uvádějí ještě v r. 1655 jeho
syna Matěje Nováka a po něm přechází
grunt na zetě Krupu. V 17. století je
příjmení rozšířené ve Staré Vsi, Staré
Bělé, Výškovicích a Zábřehu. Pak se toto
příjmení v Proskovicích s přestávkami
objevuje až do současností. Spojitost
s původním rodem, ale nelze potvrdit.
Palička – patří v Proskovicích mezi
nejstarší a nejčastější příjmení. Za
kolébku rodu lze považovat selský grunt,
který se nacházel v místech pozdějšího
č.p. 10 (nad kapličkou sv. Floriána, mezi
ulicemi U Zvonice a Kalužní). Místo je
prokazatelně v držení rodu nepřetržitě
od 20-tých let 17. století. Přezdívky
Palička – Zezulka, Krajčíček, Kořínek,
Hajný, Peterek, Kliment, Kunajda,
Fojtík, Padola, Honyš, Filipec a Pinkava.
Rozehnal – první kusé zprávy máme
o tomto rodu z r.1618, kdy je Martin
Rozehnal nájemcem řek Lubiny a Odry
(pravého břehu). Roku 1635 je zapsán
kup zahrady Adama Rozehnala, kde
dále hospodaří ještě dvě generace. V r.
1684 však kupuje zahradu Jan Polášek
po zběhlém Jakubu Rozehnalovi. Trvalý
útlak poddaných, zvyšováním dávek
a robot, mnoho obyvatel nevydrželo
a uprchlo. U nás stačilo přejít Odru
a zmizet v sousedním Slezsku, odkud už
nebyli zpravidla vydáni. Později jeden
z potomků krátce hospodaří na gruntě
Jury Straky, ale zřejmě jako vydržovatel.
Pro vysvětlení je třeba připomenout,
že poddaní nebyli majiteli pozemků
a stavení, ale tyto měli jen v dědičném
nájmu. Při úmrtí přecházel nájem na
mužského potomka, který byl schopen
plnit povinností vůči pánu, rodině
a případným věřitelům. Zpravidla to
byl nejstarší syn. Když byly děti malé
a vdova se znovu provdala, stal se její
manžel tzv. vydržovatelem gruntu, nebo
chalupy do doby zletilostí potomka.
Je skutečností, že se někdy jména
úspěšných vydržovatelů jako přezvisko
na gruntu, nebo chalupě, udržela ještě
dlouhou dobu. Část rodu zde později
žila jako chalupníci a jméno se zde dále
udrželo.

Slatinský – poprvé se zde vyskytuje
na krátkou dobu v r. 1644 na gruntu
po Juru Páskovi pravděpodobně jako
vydržovatel. Pak až v polovině 18. století
lze vysledovat Slatinské jako chalupníky.
Přišli ze Staré Vsi. Zajímavostí je, že se
Jan Slatinský jako první v Proskovicích
vyplatil z robotních povinností. Rodiny
žily na č.p. 1, 24 a rozšířily dále ve
starobělské farnosti.
Sýkora – časté příjmení v našem
regionu. První zmínka je o sedláku z r.
1618 v odhadu Proskovic a pak až r. 1712
se zde žení Tomáš Sýkora ze Staré Bělé.
Od té doby je zde už nepřetržitě. Převážně
se jednalo o sedláky a chalupníky, kteří
byli také ve vedení obce. Žili na č.p. 3,
17, 48 a 56. Jejich známé přezdívky –
Závodný a Pohrabáč.
Tichopád – přišel pravděpodobně
ze Staré Bělé a r. 1641 koupil grunt od
Pavla Špačka. Na gruntě pak úspěšně
hospodaří tři generace. Jméno se na
přelomu století objevuje v obecním
právu. Ve dvacátých létech 18. století
byl také Václav Tichopád za účast na
vzpouře proti Podstatskému vězněn
v Olomouci, kde zemřel. V roce 1720
prodává vdova grunt Martinu Holainovi
a ve druhé polovině 18. století jméno
Tichopád ze vsi zmizelo. Z rodu pochází
jeden z prvních starobělských učitelů
Václav Tichopád, syn proskovského
kováře Pavla Tichopáda.
Jiří Lyčka, kronikář

použité materiály:
MZA Brno
Lánské rejstříky z r. 1676,
Tereziánský katastr
Stabilní katastr.
ZA Opava
Pozemkové knihy, gruntovní knihy
Matriky římsk. kat. far. Stará Bělá, Proskovice,
ZA Opava pob. Olomouc
Lenní dvůr Kroměříž, Lenní kniha, půhony
a nálezy.
Archiv města Ostravy
Sčítací operáty z r. 1900.
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Dva rozhovory nejen o letišti
Napsal jsem již dva příspěvky o vojenských pilotech – o Jar. Matějovi a Fr. Sýkorovi. Bez čeho ale piloti, letadla ani cestující nemohou být, to jsou letiště. Na to, jak blízký Mošnov neboli Letiště Leoše Janáčka Ostrava vypadalo a vypadá, jsem se ptal našich spoluobčanů – Václava Kopery a Radovana
Matěje. Odpověděli mi na několik otázek.
Vašku, Ráďo – narození, kvaliﬁkace, původní profese, funkce na letišti a délka služby.
Vašek: Narozen 1947, původní profese
elektromechanik a do Mošnova jsem nastoupil v r. 1970. Po absolvování průmyslovky ve Vítkovicích v r. 1974 jsem zastával funkci mistra. Když se letiště dostalo
pod Československé aerolinie, stal jsem
se i zástupcem vedoucího technického
provozu. A od května 1982 jsem byl směnovým vedoucím řízení provozu. Na letišti jsem odsloužil krásných 37 let.
Ráďa: Narozený
1954, původní i nynější profese je automechanik. Pracuji
tam 34 roků. Letištní autopark je veliký.
Co vás vlastně přivedlo do Mošnova?
V.:
Perspektivní
zaměstnání, mohl jsem studovat na průmyslovce a nesmím zapomínat ani na
manželku Aničku a bydlení v Proskovicích. Tedy blízko svého pracoviště.
R.: Po vojně jsem hrál za Vagónku Studénka hokej a pracoval tam jako automechanik. Na letiště jsem nastoupil v r. 1979
a čekala mě tam pestrá práce v oboru. Byl
jsem osobně přijatý ředitelkou Vyvialovou. Toho si velice cením.
Jaké tam byly vaše začátky, jak to
tam vypadalo?
V.: Začátky byly velmi dobré, vynikající
kolektiv, žádné podrazy. Sloužil jsem pod
jedním z nejlepších ředitelů – soudruhem Miroslavem Suderem. Byl přísný, ale
spravedlivý. „Udělal jsi průser, dostal jsi
kapky“ – dále se o tom nehovořilo. A trestal mezi čtyřma očima!
R.: Obslužná technika byla tehdy zastaralá. Agregáty, cisterny, můstky pro cestující, těžké stroje pro odklízení sněhu
atd.. Ale zvládali jsme to.
Ředitel výrazně vtiskuje svému letišti styl řízení, co k tomu řeknete?
V.: Každý měl svoji vizi. Skvělá byla
Ing. Vyvialová. Mimo jiné organizovala
v r. 1982 generální opravu dráhy, zajišťovala provoz, zvyšovaly se počty pasažérů.
V té době byl veškerý letový provoz převeden na letiště Přerov (charterové lety)
a vnitrostátní na letiště Dolní Benešov.
Po roce 1991 Ing. Červinka vystřídal pana

Vl. Křtěna. Nebylo těžké udržet samotný
letový provoz, neboť i za socializmu zde
fungovala vnitrostátní i zahraniční nepravidelná civilní doprava. Létalo se do
Bulharska, Rumunska a Sovětského svazu. Protivzdušná obrana měla však vždy
přednost. Letový provoz fungoval, avšak
po roce 1989 se letecká síť úplně rozpadla – letecká doprava prudce poklesla. Do
toho přišly první krachy cestovních kanceláří v období letní sezony. Bylo nutné
zabezpečit náhradní přepravu a ubytování pro cestující – byly to velmi složité
časy.
R.: Já jsem poznal tři ředitele na úrovni
– paní Janu Vyvialovou, Křtěna a Michala Červinku. Letišti a problematice komplexně rozuměli a všechno klapalo.
Ještě k letadlům. Jak vypadala
a jaká jsou dnes? Vidíme je a slyšíme
hlavně při přistávání a taky je známe
jako cestující.
V.: Připomenu pár typů letadel: Il 14, L
410, JAK 40, Tu 134A, Tu 154, někdy Il
18 a Il 62. Do r. 1978 se létalo hodně, pak
došlo k poklesu. A po r. 1990 se provoz
pomalu znovu zvětšoval hlavně Airbusy
a Boeingy, občas i Fokkery. Nyní nechybí ATRky ani nákladní ruské a ukrajinské
Iljušiny nebo Antonovy. Technický pokrok je neuvěřitelný.
R.: Letadla jsou mohutnější, tišší, modernější, úspornější. Cestování v nich je
zážitkem i na dlouhých linkách. Ovšem
mohly by být pohodlnější. Ale i pozemní
technika, o kterou se starám je po dlouhé době na vysoké úrovni. Na příklad požární auta a technika pro zimní údržbu.
Hlavně díky dotacím EU.
Letiště - v létě nepřetržitý provoz (v
r. 2012 to bylo 288 000 cestujících),
perfektní fungování všeho, vysoká
zodpovědnost a kvaliﬁkace, špičkové platy a hlavně bezpečnost. Je to
tak?
V.: Do roku 2009 ještě O.K., potom
a nyní slabší. Chartery pouze přes letní sezónu. Škoda. To všechno ostatní je
pro letiště samozřejmostí. Možná až na ty
„špičkové platy“. Co je ale stále stejné, to
jsou těžké zimní podmínky, sníh a pohotovosti.
R.: U mne se vyžaduje maximálně vysoká a široká kvalifikace a kvalitně odvedená práce, ale plat tomu neodpovídá. Necení se ani pracovní věrnost pracovišti.

Václav Kopera s ředitelem Michalem
Červinkou před Tu 154.
V zimní údržbě jsme v republice špičkovým provozem!
S tím souvisí i tzv. vztahy na pracovišti. Byly a jsou to vždy idylické
časy?
V.: Do roku 1990 to bylo výborné, ale
nyní mám zprávy, že je to někdy až velmi
špatné. Vše záleží na lidech.
R.: V minulosti to bylo lepší, byla pohoda. Ale po odchodu Ing. Červinky došlo ke
zhoršení a o idylických časech se mluvit
nedá.
Letiště je vlastně službou a hlavně lidem. Kteří cestující byli pro vás
nejzajímavější?
V.: Papež Jan Pavel II., prezidenti V.
Havel a R. Šustr, plejáda osob nejrůznějšího zaměření, špičkoví sportovci i politici. Ale vedle „celebrit“ to byly např. i tzv.
„transplantační lety“.
R.: Kdysi mě zaujalo vybavení letadla
jednoho arabského šejka a jeho žen. Mohli jsme si je prohlédnout, jeho ženy ale ne!
Zajímavé bylo i záložní letadlo prezidenta Bushe. A v létech 1988 a 1989 sovětské
Antonovy.
A nakonec – co říkáte proskovické
letecké mládeži?
V.: Pavel Adámek je příslušníkem čs.
vojenského letectva a mj. se zúčastnil
i misí v Afgánistánu.
R.: Viktor Sýkora začínal v Mošnově ve
funkci směnového vedoucího, nyní pracuje u zahraniční letecké společnosti v Praze a taky externě učí na ČVUT. Jaroslav
Palička je sportovním pilotem od r. 2008
v Aeroklubu Frýdlant. Létá ještě na větroních, má nalétáno více než 100 hodin
a vede si výborně. A nezapomínejme na
naše letecké modeláře pod vedením Oldřicha Václavíka. Jsou to ti nejlepší letečtí pokračovatelé.
Karel Sýkora, člen zastupitelstva
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Do školky se stále vracíme Žiješ jenom

Další školní rok utekl jako voda a nám nezbývá, než pomalu začít hodnotit. Letos jsme opět navázali úzkou spolupráci mezi naší mateřskou a základní školou Proskovice. Díky této kooperaci se upevňují vzájemné vztahy
nejen mezi personálem MŠ a ZŠ, ale také vzájemná přátelství mezi těmi nejmenšími a jejich staršími kamarády
ze školy.
Ne všechny děti mají možnost pravidelně se setkávat s mladšími kamarády, a pokud ano, snaží se někteří
nad nimi povyšovat, nechávají se jimi dokonce obsluhovat, neví, jak se k malým dětem chovat, jak komunikovat
a o hře ani nemluvě. To vše se snažíme společnými silami minimalizovat díky různým projektům, které připravujeme. Halloween je prvním z nich, kde nám školáci spolu s učiteli připraví mnohdy opravdu strašidelné překvapení nejen při vycházce proskovickými hvozdy, ale také
obohatí náš každodenní pobyt ve školce tematickými soutěžemi z daleké Anglie. Čtení se školáky se již stalo tradicí. Děti si tak vytvářejí kladný vztah ke knihám a zároveň
jsou motivovány svými staršími kamarády k nácviku čtení. Velmi pozitivně hodnotíme
projekt „Těšíme se do školy“, letos pod názvem „Těšíme se do školy s Machem a Šebestovou“, kdy do školní lavice zasednou sami předškoláci spolu s rodiči a vyzkouší si způsob výuky přímo v reálu. Toto snažení je nakonec završeno samotným zápisem do ZŠ,
kde již přicházejí děti znalé samotného prostředí ZŠ, s personálem a proto není třeba
míti obavy z tohoto významného dne. A kdyby se přece jen někdo našel, kdo obavu má,
pomohou nám opět naši starší kamarádi z pátých tříd, jako Mach a Šebestová, kteří nás
malé předškoláky celým zápisem do první třídy provázejí. Školu navštěvujeme pravidelně také proto, abychom našim malým předškolákům ulehčili nástup do ZŠ. Dalším
projektem byl projekt „Hrdinové“, kterého jsme se účastnili jako diváci. Zde se předvedli všichni ti, kteří mají talent a nebojí
se s ním pochlubit před ostatními. A věřte, že jich máme ve škole opravdu hodně. Takovýchto akcí pořádáme nespočet
a ještě dlouho bychom vyjmenovávali, co
vše jsme letos společně podnikli.
Díky těmto akcím se snažíme předcházet možnosti vzniku „šikany“, s kterou
se, jak víme, můžeme v tomto školním
období setkat. Snad se nám to společně
podaří.
Kateřina Tobolová, učitelka MŠ

Akreditovaný kvaliﬁkační kurz Řidič vozidla
dopravy nemocných a raněných
Městská nemocnice Ostrava, p.o. pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla
dopravy nemocných a raněných na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. Platnost akreditace pro pořádání kurzu je do 31.8.2015.
Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin
praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného
rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod).
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část
praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.
Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.
Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován v níže uvedených termínech:
• 16. 9.–20. 9. 2013
- 1. část
• 30. 9.–4. 10. 2013
- 2. část
• 14. 10.–18. 10. 2013 - 3. část
• zkoušky 4. 11. a 5. 11. 2013
Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, dotazy e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz.

dvakrát
Před nedávnem česká televize vytvořila
projekt pořadu s názvem „Žiješ jenom
dvakrát“. Smyslem tohoto natáčení
bylo splnění celoživotního přání aktivních seniorů prostřednictvím televize.
Po prázdninách v 16-ti dílném cyklu
můžeme shlédnout splněné sny seniorů z našeho regionu a blízkého okolí.
Mimochodem i v Proskovicích se našla
seniorka p. Eva Petrůjová, která se zúčastnila tohoto dění.
Herec Pavel Zedníček je průvodcem
a zároveň moderátorem všech dílů,
ale zároveň se stal odborným patronem p. Petrůjové ke splnění jejího snu
a to stát se herečkou. Za jeho doprovodu dostala příležitost vyzkoušet si
pod profesionálním dohledem p. Jiřího Sedláčka jevištní mluvu, slovní rozcvičky tzv. mluvidla a také pohybovou
a rytmickou techniku a pantomimu ve
spolupráci s p. Igorem Vejsadou.
S panem Zedníčkem si nejen zahrála několik hereckých etud, ale střihla
si i menší roli kuchařky ve hře „Brouk
v hlavě“ v představení 1. Jarkovské divadelní společnosti, které se odehrálo
pod vedením režiséra Tomáše Matlengy a principála Karla Franczyka.
Natáčení bylo ukončeno závěrečnou
děkovačkou herců místního divadelního spolku, odměněnou potleskem
všech přítomných účinkujících a hostů.
A pak už jen po tomto náročném maratonu povzdechnutí p. Evy: „Snad
nezůstanu provždy jen nápovědou,
schovanou za oponou, ale dostanu příležitost zahrát si i pořádnou roli“.
I. Matějová
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NA KOLECH Klub plastikových modelářů
Proskovice - jaro 2013
OKOLO
PROSKOVIC

V sobotu 18. května byli všichni proskovičtí cyklisté pozváni na vyjížďku „Okolo Proskovic“. Startovalo se
u Stavebnin a jelo po cyklostezkách
do Košatky a přes Jistebník, Polanku,
Výškovice, Starou Bělou a Krmelín
k sokolovně do Proskovic. Akci připravil a vedl Tomáš Kadlec. Celkem jsme
ujeli 28 km.

O překvapení nebyla nouze!
Tím prvním byla krásná účast patnácti cyklistů obojího pohlaví ve věku
od 10 do 67 let. Druhým a nádherným
překvapením bylo setkání se staroveskými vlastenci na koních, kočárech
a vozech, kteří pořádali tradiční „Jízdu
koľe obiľa“.
Dalším byla Starobělská pouť i s odpoledními davy poutníků. Naši přátelé
stolní tenisté a velocipedisté nás tam
ale neopomněli pozvat k příjemnému
zastavení a pohoštění.
Pak už se jelo přes Cigánku a Světlov
k sokolovně. A tam čekalo překvapení
poslední – občerstvení a kamarádské
posezení. K cyklistům se přidali i další a všichni společně jsme strávili krásný večer. Na místě byl Tomáš Kadlec za
zásluhy jmenován trvalým předsedou
oddílu moravských cyklistů z Proskovic. Daniel Kunz nakonec ohlásil datum příští akce – sobota 15. června
– po nové cyklostezce z Paskova do
Místku a zpátky.
Naši cyklisté začali novou sezonu výborně a s přispěním dobrého počasí se
první jízda opravdu vydařila. Na další
cyklovyjížďce jsou všichni vřele vítáni
nejen na kolech, ale také s novými nápady, kam vyjet zase příště!
Ivana Kunzová

S novým školním rokem nastall
příchod dalších dětí do modelářského kroužku (současnýý
stav 11 členů) a tím výrazně posílil celý klub modelářů KPM
Ostrava-Proskovice.
I na počátku nového roku
2013 se naši modeláři dokázali prosadit v regionálních soutěěžích, pořádaných v rámci Svazu modelářů České republiky.
Počátek sezony (soutěže v Havířově,
Karviné) se ještě nepodařilo novým malým modelářům zachytit. Bylo to dáno
menší zkušeností a rozpracovaností modelů.
První soutěží, kde jsme se již účastnili, byla soutěž TomcatTrophy ve Frýdku-Místku. Zde jsme již v konkurenci modelářů z 8 klubů dosáhli hezkého úspěchu:
Jan Nováček získal 1. - 2. místo v bojové technice 1/35
a Vojtěch Sedláček se umístil v bojové technice mladších žáků na třetí příčce.
Je samozřejmé, že dosažené úspěchy
jsou katalyzátorem pro práci dalších mladých modelářů.
S příchodem měsíce května bylo těžko vybírat kam vyrazit, ale nakonec zvítězila tradice a naše výprava vyrazila
sobotní ráno 18.května na soutěž v Brumově-Bylnici. Přes dosti velkou vzdálenost je atraktivita akce vysoká, a to především účastí letců-veteránů z období
2.světové války.
Jak bylo oznámeno, akce se zúčastnili
dva nově jmenovaní plukovníci pan Dubec a pan Boček, kteří hájili nebe nad
Anglií a následně se účastnili invaze ve
Francii (operace Overlord) v řadách našich perutí bojujících pod vlajkou RAF
(Královské letectvo). Bylo velmi zajímavé si vyslechnout jejich vzpomínky
a na konci soutěže byli u předávání cen
soutěžícím.
Účast na této soutěži je vždy vysoká
a díky své zeměpisné poloze, je účast
doslova mezinárodní (Poláci, Slováci).
Samotná soutěž je perfektně zajištěna
(guláš, frgály, prodejci modelů)
Náš klub svou laťku z předchozího
ročníku dokázal zase trochu posunout.
Mladí modeláři dosáhli na pěkná umístění:
Jan Nováček byl v kategorii starší
žáci bojová technika 1/35 na 1. a 2. místě.
Vojtěch Sedláček se mezi mladšími žáky umístil na 1. místě v kategorii
1/48 a

Václav Kolář získal v kategorii mladší žáci 1/72 letadla
1. místo.
Za dospělé (Oldřich Václavík) získal 2. místo v kategorii letadla senioři 1/72
a 2. a 3. Místo bojová technika 1/72 a 1/35. Současně jsme
získali speciální cenu za kategozís
rii letadlo „Heinkel“.
S blížícím se koncem školního roku,
bude soutěžní část činnosti klubu utlumena, ale věříme, že se dobře připravíme
na podzimní sezónu, po zahájení nového
školního roku.
Nezbývá než popřát klidný konec školního roku paní ředitelce naší Základní školy Mgr. Paličkové a poděkovat ji za
podporu pro naši činnost.
Kroužek plastikových modelářů a klub
KPM 446 pracuje i ve školním roce 20122013. Jak je obvyklé v době 15.30 – 17.00,
každé pondělí v Základní škole.
Za KPM 446 – Ostrava Proskovice
Ing. Oldřich Václavík
Předseda klubu
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Sokolky z Proskovic pod Řípem
O posledním květnovém víkendu se
v Roudnici nad Labem uskutečnilo setkání Sokolů pod Řípem u příležitosti 145 let
Sokola Roudnice. Přes 5000 cvičenců doslova zaplavilo město a mezi nimi se rozhodně neztratilo i 12 žen ze Sokola Proskovice, které se spolu s dalšími 1100
ženami představily ve sletové skladbě
Česká suita.
Na ploše Tyršova stadionu v Roudnici se malí i velcí sokolové předvedli ve 12
skladbách a i přes velkou nepřízeň počasí,
která sletový program provázela po oba
dny, sklidili všichni cvičenci velký úspěch.
Byla to vůbec zkouška odolnosti sokolů,
kteří trpělivě a nepřetržitě mokli-ať už na
zkouškách na stadionu, při stálých přesunech ve městě nebo v neděli ve slavnostním průvodu a nakonec při hlavním sletovém vystoupení. Také nadšení diváci celý
program sledovali ve stoje v mokré trávě
a s deštníky nad hlavou.
Roudnice je velmi malebné historické město, vybudované skutečně nad La-

bem, protože na hlavní náměstí se musíte od nádraží doslova „vyškrábat“ do
kopce a projít celé historické centrum až
do nové části města, kde v místních školách našla „azyl“ většina cvičenců z Moravy. Ubytování na karimatkách ve třídách a tělocvičnách není příliš pohodlné,
ale zase si užijete spoustu legrace a když
berete všechno s humorem a nadhledem,
nakonec se domů vracíte s nezapomenutelnými zážitky.
Jedním z takových byl i výstup na památnou horu Říp. Celou sobotu vyrážely
skupinky sokolů pěšky z Roudnice i dalších míst a připojovaly se k ostatním, které kyvadlová doprava přivážela z parkoviště pod Řípem. Proud turistů stoupal
nahoru, další proti nim scházel dolů. Po
ostrém výstupu do výšky 455m nad mořem se všem dostalo krásného uvítání –

sokolské písně za doprovodu harmoniky
a dalších nástrojů, tance v dobových krojích a skvělá nálada všech, kteří přicházeli a odcházeli, zpívali a tančili, fotografovali se před románskou rotundou Sv. Jiří
a Vojtěcha, obdivovali sokolské prapory
a alespoň na chvíli si užívali sluníčka.
Sestup dolů již opět v dešti byl dost náročný; skoro všichni rádi využili kyvadlové dopravy zpět do Roudnice.
Celkově Slet pod Řípem dopadl velmi dobře i přes drobné organizační nedostatky a to nevlídné podzimní počasí.
Ale v dešti a nepohodě se lidé lépe poznají a vzájemně si rádi pomáhají a v Roudnici celou dobu vládla pohoda, sounáležitost a dobrá nálada; bylo to milé zastavení
v naší uspěchané době.
Eva Petrůjová
Vzdělavatel TJ Sokol Proskovice

Český svaz žen Proskovice
Naplánovaná setkání se ženami ČSŽ
se nám podařila uskutečnit. V březnu
jsme oslavily svátek žen, zúčastnily se
workshopu pořádaného základní školou,
kde pro děti a jejich rodiče byly připraveny ukázky zdobení velikonočních věnečků, výroba klepáčků aj. Také jsme se připojily k velikonoční výstavce v Národním
domě v Brušperku. Poprvé jsme zpestřily proskovickou pouť prodejem výrobků
našich žen z kreativního klubu, jako jsou
malované hedvábné šátky, předměty z pedigu, ručně malovaná přáníčka a patchworkové šité tašky, kuchyňské rukavice
a pouťová srdíčka. Proskovičtí hasiči nám
k této příležitosti postavili stánek, za což
jim touto cestou děkujeme. Na pouť 2014
se připravíme lépe. Pan Sojka nás pozval
jako každý rok a připravil vše ke smažení vaječiny a na tomto setkání je vždy plná
účast. Sazeničky květin a bylinek, kte-

ré jsme dostaly, byly jako bonus hezkého jarního odpoledne. Jako každý rok se
naše ženy zúčastňují Dne dětí v základní
a mateřské škole, rozloučení s dětmi, které školy opouštějí.
Vydařila se nám i procházka Vítkovicemi, na kterou jsme zvaly veřejnost.
Kronikářka Vítkovic pí. Kocierzová nám
poutavě vyprávěla o historii vesničky Vítkovice, jejím rozvoji a architektuře i o životě a úspěších místních slavných rodáků.
Prohlédli jsme si velice citlivě zrenovovanou vítkovickou radnici, její obřadní síň
a dvoranu. Pozdravily jsme se s vítkovickým panem starostou a matrikářkou pí.
Matějovou, která se nám také věnovala.
Dopolední vycházku jsme ukončily pozváním na kafíčko v Domě U Šraněk, což je
malé vítkovické muzeum, kde se pořádají výstavy, přednášky a různá příjemná setkání s výtvarníky a spisovateli.

V červnu jsme jely vlakem na výstavu do arboreta Nový Dvůr u Opavy pod
názvem „Kouzlo živých motýlů“. V pěstebních sklenících v přítmí fíkovníků,
bambusů a banánovníků bylo možné vidět otakárky, perletovce, okáče, babočky
a jiné motýly líhnoucí se z kukel, a jak je
vzletně v letáčku napsané „nádherná podívaná při pozorování živých drahokamů
ladně poletujících mezi rostlinami“. Prostě hezky prožitý den, příště se přidejte!
Za ČSŽ Věra Slívová
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Fotbalový turnaj „Svobodní x ženatí“
První májový víkend v Proskovicích je tradičně zasvěcen pouti a především fotbalu. Při sobotním odpoledni 4. května tedy
fotbalový svatostánek U mlýna zažil opět
nervy drásající souboj mezi proskovickými svobodnými a ženatými. Nutno podotknout, že terén byl ve velmi špatném
stavu. Několik dní před výkopem utkání
pršelo, a ač již v sobotu bylo sucho a sem
tam i vysvitlo slunce, trávník byl stále velmi podmáčený a malá brankoviště bylo
dokonce nutno vyspraviti položením koberců. V rámci příprav bylo třeba i nalajnovat hřiště a postavit „tribuny“ se stánkem s občerstvením.
Početné mužstvo ženatých se tradičně
začalo scházet až na poslední chvíli, zato
svobodní měli jako už několik posledních
let problém vůbec dát dohromady alespoň
potřebných jedenáct mužů. Svobodným
scházeli nejen hráči do pole, ale k dispozici nebyl ani posledních několik let stabilní
gólman Martin Syslo. A jelikož nedorazil
ani Jan Turčínek, musel se mezi tři tyče
nakonec postavit Daniel Kunz. Další nepříjemnost pak svobodné potkala během
předzápasové rozcvičky, kdy si zranil záda
věčný marod Tomáš Doležil.
Nakonec však byla přesně ve čtyři hodiny odpoledne obě mužstva kompletně
připravena k utkání (akorát ženatí s mnohem početnější lavičkou…), a rozhodčí
tak mohl písknout do píšťalky a umožnit
úvodní výkop.
Zápas začal poměrně v poklidném tempu – šance jsme viděli na obou stranách.
V dresu svobodných spálil obrovskou příležitost David Michálek a naopak za ženaté z velmi dobré pozice přestřelil tváři v tvář brankářovi T. Palička. Postupem
času však začalo být dusněji před bránou
D. Kunze. V jedné ošemetné situaci jej do-

konce zachránilo břevno. Paradoxně však
udeřilo na druhé straně – z rychlé kombinační akce poslal do vedení svobodné
P. Blaha.
V červených dresech hrající ženatí však
cítili, že nejsou ani o trochu horším týmem a hnali se za vyrovnáním. Toho dosáhli opravdu zanedlouho – centr z levé
strany propadl mezi obránci svobodnými
až k J. Hribovi, který obstřelil vybíhajícího brankáře a vyrovnal.
Tento stav však do konce první půle nevydržel – poločasové vedení zajistil družstvu svobodných hrající v modrých dresech J. Osyčka. Svobodní tak mohli být
poměrně spokojeni, poněvadž že by byli
lepší, to se říci nedalo.
Během úvodu druhého poločasu se
to začalo ještě více projevovat – hráči
v modrém ztráceli až příliš mnoho míčů
ve středu hřiště, který začali opanovávat
ženatí (také díky přesně hrajícímu J. Hribovi). Ti spoléhali na zrychlenou kombinaci pomocí dlouhých míčů, které posílal
Jan Vidlička na křídelní hráče hrající ve
skvělé formě – nalevo Franta Grygar i na-

5:3

pravo Radovan Matěj dělali svým pohybem a šikovnou prací s míčem velké problémy obráncům ženatých. Přesto však
opět udeřilo z ničeho nic na druhé straně
- ze standardní situace se prosadil D. Lyčka.
Ženatým se z jejich převahy i díky několika zákrokům D. Kunze a spolehlivé obraně svobodných vedené Z. Kvitou
dlouho nedařilo vytěžit gólovou situaci.
Podařilo se to až T. Paličkovi, jehož prudkou střelu brankář vyrazil pouze před
sebe, a tak už T. Palička neměl problém
z dorážky vsítit branku.
Žádné drama však nechtěl připustit
D. Lyčka z týmu manželstvím nezatížených, který opět ze standardní situace famózně skóroval. Ač si ještě vybral slabší
chvíli brankář svobodných, když propustil za svá záda do středu brány mířící pokus P. Paličky, definitivní tečku za zápasem udělal v modrém dresu hrající David
Michálek, který vsítil pátou branku svého
týmu a také ji svléknutím dresu náležitě
oslavil. Za to jej však žlutá karta neminula, a jelikož krátce předtím ostře fauloval taky za žlutou, bylo ta již karta druhá.
Za povšimnutí však stojí, že rozhodčí mu
přesto dovolil utkání dohrát…
Sum sumárum, co se herního projevu týče, byli ženatí lepší, ale rozhodla
lepší produktivita svobodných. Je však
vztyčit varovný prst, poněvadž svobodní v posledních letech ženaté již nedokážou výrazně přehrávat a naděje na změnu
v podobě nových mladých hráčů tu jaksi
není…
Na závěr přijměte omluvu, že nakonec
nebyla k dispozici zábava pro děti se střelnicí na branku. Jelikož ještě nebylo v provozu koupaliště, spoustu práce dalo vůbec zprovoznit jen stánek s občerstvením,
a tak už absolutně nebylo na času organizovat nic jiného…
Dan Kunz
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Oznámení

Fotbalový turnaj
„O pohár Pepy
Pazderny“

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:

11. září 2013

14:30 – 17:00

u budovy úřadu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od 6-ti měsíců.
Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz psa, přineste jej s sebou.
Zvířata musí být opatřena náhubkem a na vodítku.
Očkování se provádí 1 x ročně.
Platným dokladem o provedení očkování je pouze očkovací průkaz psa.
Cena jedné vakcíny je 140,- Kč.
Miloslava Vidličková

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek 19. 9. 2013 bude v našem obvodě přistaveno 8 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 20. 9. 2013.

Rozmístění kontejnerů
dne 19. 9. 2013
K1

-

ul. Staroveská - před domem č. 34/168

K2

-

ul. V Tišinách (poblíž domu pana Šuraba)

K3

-

ul. Na Pastvinách - u vjezdu na hřiště

K4

-

ul. Nad Strouhou (poblíž stavebnin)

K5

-

ul. Sídlištní (poblíž domu pana Froly)

K6

-

ul. V Úvoze

K7

-

ul. Nad Hůrkami (poblíž vodojemu)

K8

-

ul. Na Smyčce (před domem s malometrážními
byty)
Miloslava Vidličková

Milí příznivci proskovického fotbalu,
každoročně patří mezi fotbalové svátky v Proskovicích nejen květnové střetnutí mezi výběry svobodných a ženatých,
ale neohrozitelnou pozici si už vybudoval
i tradiční srpnový Memoriál Pepy Pazderny. Dvanáctý ročník kvalitně obsazeného
turnaje se letos odehraje v sobotu 17. srpna. Netřeba připomínat, že skvělé fotbalové atmosféře, kterou si v roce 2013 může
vychutnat 10 pozvaných mužstev, přispívá i kvalitní zajištění turnaje – zváni jsou
zkušení rozhodčí, připraven je vždy zdravotník a ve hře jsou pro nejlepší týmy turnaje také hodnotné ceny. Avšak nejveseleji bývá bez ohledu na výsledky pro
všechny tradičně na poturnajové večerní
zábavě u koupaliště, kterou i letos doprovodí hudebním vystoupením pozvaný DJ.
Pevně věříme, že výše zmíněné řádky
jsou dostatečným lákadlem, abychom vás
co nejsrdečněji mohli pozvat na 12. Memoriál Pepy Pazderny, a to jak fotbalové
hráče, tak příznivce a další spřízněné duše
dobrého fotbalu a dobré zábavy.
Na závěr připomeňme, že rozlosování
turnaje se uskuteční již 11. srpna v 20:00
hod. na proskovickém koupališti! Veškeré
další informace si můžete vyžádat u Davida Lyčky (mobil: 604 285 049, email: lojza.david@seznam.cz.
David Lyčka

Mentoring otevírá ženám
dveře k novému zaměstnání
Jste ženou starší 50 let a hledáte
práci? Průvodcem na vaší cestě k novému zaměstnání nebo k podnikání
se může stát projekt „Mentoring otevírá dveře“. Ten nabízí jednak individuální poradenství a vedení, jednak
řadu zajímavých kurzů zaměřených
na podporu sebevědomí, přípravy
na pracovní pohovor nebo sebepoznání. Přináší i jedinečný počítačový
kurz, ve kterém se naučíte tvořit vaše
vlastní „digitální příběhy“ a mnoho dalšího. Individuální poradenství
na míru zahájíme už v červenci 2013,
kurzy v malých skupinkách budou
probíhat od září 2013 do ledna 2014
a poté od února do června 2014. Přihlásit se můžete již dnes!
Více informací vám podá Ing. Monika Osičková, projektová manažerka: athena.mo@seznam.cz, tel.:
608 400 197, www.mentoringoteviradvere.cz. Tento projekt je ﬁnancován z ESF prostřednictvím OP
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO
odbor dopravy Magistrátu města Ostravy
sekretariát: Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
oddělení dopravního inženýrství, email: aktiv.besip@okas.cz, tel.: +420 602 119 896

Úplná pravidla prázdninové fotografické soutěže pořádané statutárním městem Ostrava v rámci
činnosti Aktivu BESIP, pracovní skupiny při odboru dopravy MMO
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazným způsobem upravuje podmínky prázdninové fotograﬁcké
soutěže „Bezpečně po cyklistické Ostravě“ (dále jen soutěž) statutárního města Ostrava. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou zveřejněných dodatků k tomuto dokumentu.
1. Soutěž je pořádaná organizátorem a spočívá ve vytvoření fotograﬁe na území Ostravy a správně přičleněných obcí dle zadání. Z fotograﬁí soutěžících, kteří splní
technické a další podmínky pravidel soutěže, bude odměněno 5 nejlepších prací vybraných tříčlennou porotou.
Zvláštní cenu obdrží soutěžící/autor fotograﬁe, kterou
vyberou návštěvníci alba soutěžních fotograﬁí. Vybraní
soutěžící obdrží věcné ceny.
2. Organizátorem soutěže je:
Statutární město Ostrava
Magistrát
odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při OD MMO
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
IĆ: 00845451
(dále jen organizátor).
3. Přihlášení do soutěže
Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním fotograﬁe.
Fotograﬁe v graﬁckém formátu JPEG a při dodržení
technických podmínek (viz níže) zasílejte na adresu aktiv.
besip@okas.cz
Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci Magistrátu
města Ostrava.
4. Kategorie, popis obsahu, podmínky:
 Název kategorie: „Zážitek z projížďky na kole po Ostravě a okolí“
 Popis kategorie: fotograﬁcké zaznamenání zajímavé
(pozitivní či negativní) / humorné situace z jízdy na
kole, která proběhla na území Ostravy a správně přičleněných obcích (tj. území Ostravy jako obce s rozšířenou působností).
Při dodržení pravidel bezpečnosti v silničním provozu
možno fotografovaný zážitek uměle vytvořit.
 Z fotograﬁe musí být naprosto zřejmé, že fotografované místo leží na výše uvedeném území.
 Kategorie není omezena věkem autora.
5. Termín
Termín pro zasílání fotograﬁí je od 15. června do 15.
září 2013.
6. Vyhodnocení
Fotograﬁe zaslané v daném termínu po 15. září 2013
vyhodnotí trojčlenná porota ve složení:
 Ing. Martin Krejčí – koordinátor pro oblast cyklistické
dopravy v Ostravě
 Ing. Jiří Lazar – odbor dopravy MMO
 por. Bc. Martin Šimek – Dopravní inspektorát MŘ PČR
Ostrava

Každý porotce vybere deset nejlepších fotograﬁí, kterým
přidělí body od 1 do 10. Po součtu bodů od jednotlivých
porotců bude do 20. září 2013 vyhlášeno absolutní pořadí
nejlepších fotograﬁí. Soutěžící-autoři prvních pěti fotograﬁí s nejvíce body obdrží od pořadatelů věcné odměny.
Speciální odměnu také získá autor fotograﬁe, která získá
nejvíce kladných ohodnocení od návštěvníků alba s přihlášenými fotograﬁemi (viz bod 8).
Porotou a veřejností vybraní soutěžící nejlepších fotograﬁí budou kontaktování emailovou poštou a jejich jména
společně s fotograﬁemi budou oﬁciálně zveřejněna. Odměny soutěžícím budou předány u příležitosti Týdne mobility (září 2013).
7. Věcné odměny pro obě kategorie:
1. místa – sportovní kamera
2. místa – tablet
3. místa – chytrý telefon
4. místa – MP3 přehrávač
5. místa – ﬂash disk
cena veřejnosti – MP3 přehrávač
8. Zveřejnění fotograﬁí
Album fotograﬁí bude průběžně doplňováno na facebookové adrese Aktivu BESIP Ostrava http://www.facebook.
com/pages/Aktiv-Besip-Ostrava/142940015760111
9. Technické podmínky zasílaných fotograﬁí
Graﬁcký formát: JPEG
Velikost snímku: doporučeno 1632 x 1224 a větší.
Rozlišení fotoaparátu: doporučeno 2Mpx a větší
Barva: barevnost fotograﬁe není určena
Název souboru s fotograﬁí soutěžící vytvoří jako „prijmeni.jmeno.jpg“.
Do emailu nebo do textové přílohy (souboru .txt, .doc/
docx) soutěžící napíše povinné údaje:
 jméno a příjmení
 rok narození
 město bydliště
 místo, kde byla fotograﬁe pořízena
Soutěžící k fotograﬁi může do emailu či do textové přílohy (souboru .txt, .doc/docx) přidat vlastní název fotograﬁe a krátký popis, který bude uveřejněn spolu s fotograﬁí.
Fotograﬁe musí být autentické. Dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše. Montáže a další
výraznější zásahy pomocí počítačových programů nejsou
dovoleny.
10. Všeobecné podmínky
a) Každý soutěžící dále zasláním své fotograﬁe:
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 uděluje dobrovolně souhlas v souladu s ustanovením
§ 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění Aktivu BESIP, zastoupeným společností
Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory, se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město bydliště a dále emailová adresa za účelem přihlášení
se do fotograﬁcké soutěže v roce 2013 a dále za účelem
zveřejňování ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, zasílání nabídek účasti
v dalších obdobných soutěžích, případně jiných nabídek
spolupráce.
Poučení:
- udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným Aktivu BESIP;
- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Aktiv BESIP nemá právní nárok na jejich získávání;
- poskytovatel má právo na informace, výpis, opravu
jeho osobních údajů vedených v informačním systému Aktivu BESIP;
- ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.
 vyjadřuje dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat;
 poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotograﬁí v tiskové nebo elektronické
podobě v rámci soutěže a pro další potřeby organizátora v rámci jeho dopravně preventivní činnosti v různých médiích a různými formami;

 prohlašuje, že je autorem zaslaných fotograﬁí a že má
souhlas osob se zveřejněním fotograﬁí, na kterých
jsou zachyceny; soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala
uveřejnění fotograﬁí.
b) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pozměnit nebo
upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit a v krajních
případech i odvolat, a to pouze v případě, nastanou-li závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže. Na výhru v soutěži není
právní nárok. Organizátor soutěže bude vyřazovat takové
fotograﬁe, které odporují platné legislativě České republiky. Organizátor vyřadí ze soutěže fotograﬁe zobrazující
hanobení rasy nebo etnické skupiny, násilí nebo budou
svým obsahem hrubé či sprosté.
c) Výherce má právo přihlásit se o svou výhru nejpozději
do 15-ti dnů od zveřejnění výherců soutěže dle pokynů a
na místě určeném organizátorem. Po tomto datu nárok
na výhru zaniká.
d) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes
uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nemá nárok na odměnu
a odměna nebude předána.
za Aktiv BESIP

Ing. Josef Laža

Tip na výlet
Až se budete o prázdninách nudit, vyrazte třeba se svými dětmi na výšlap na Lysou horu nebo do lanového parku Tarzanie v Trojanovicích, tak jak to udělali žáci 4. a 5. ročníku proskovické školy v průběhu školy v přírodě. O tom, že výlety byly
silnými zážitky, svědčí následující výňatky ze slohových prací.
…Ve středu 12. 6. 2013 jsme se autobusem dopravili do Ostravice a odtud vyrazili na Lysou horu. Už po pár metrech
mě bolely nohy, protože jsem nebyla zvyklá lézt po horách.
Po chvíli to přešlo, jelikož jsem si povídala s ostatními a úplně jsem zapomněla, že jdu do kopce. Dlouho jsme šli po asfaltové cestě, ale asi v polovině se začaly objevovat kameny. Sem
tam jsme si dali krátkou přestávku, během které jsme se mohli napít a chviličku odpočinout. Čím dále jsme šli, tím bylo více
kamenů. Naštěstí jsme dorazili k malému dřevěnému altánku,
kde jsme posvačili. Pak zase cesta s kameny, s kopcem obrovských kamenů. Řekla jsem si: „Panebože, co to je?“ Kopec vypadal opravdu náročně, ale nakonec bylo pro mě zábavné poskakovat z jednoho kamene na druhý. Tak jsem se vysílila, že
jsem se začala loudat. Už to byla celkem nuda – furt jen šlapat

a šlapat. Ale pak jsem uviděla před sebou červenobílý vysílač
a všichni jsme se rychle vydrápali nahoru. Skolili jsme Lysou
horu! !! Pohled na okolí byl naprosto super. Vše velké se zdálo
malé. Všichni jsme hned volali rodičům a myslím, že i oni byli
šťastní. Lysá byla má první pořádná hora, kterou jsem vyšlapala. A jsem za to i ráda.
Klára Slaninová, 5. ročník

Ve čtvrtek 14. 6. …už vím, jsme se vydali ráno do Tarzanie.
Cestovali jsme autobusem. Měli jsme zaplaceny různé trasy.
Ti, co měli jen jednu, šli na Junior trasu a všichni ji zvládli. Ti,
co měli zaplacené dvě, šli nejdříve na zelenou. Ta byla docela
těžká, ale všichni ji překonali. Pak pokračovali žlutou trasou.
Ta byla lehčí a byly tam skluzy – připevníte si kladku na lano,
karabiny si zaháknete za ní, a pak se jen odrazíte a už jedete.
Když jsme zdolali všechny trasy, odpočinuli jsme si. Pak nás
napadlo si jít zaskákat na trampolínu. Výlet do lanového centra jsme si užili!
Dana Paličková, 5. ročník
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Mytí fasád

Máte Váš dům zelený
nebo černý od plísní?
Provádíme odstranění plísní,
řas a mechů z fasád.

Čištění
zámkové
dlažby
Čištění
střech

Od mechů, plísní,
lišejníků a další.

Nástřik fasád

Nátěry fasád, podhledů a střech.
Úspora času stříkáním AirLess
systémem dokáže ušetřit minimálně
40 % nákladů od cen jiných firem.
Všechny práce provádíme pomocí
žebříků, plošin a horolezecké techniky.
ZDARMA Vám uděláme vyměření a cenovou kalkulaci.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.

PŮJČOVNA
STAVEBNÍ A ZAHRADNÍ
TECHNIKY A NÁŘADÍ
Ostrava-Stará Bělá
Mitrovická 173
Telefon: 732 958 309
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Proskovický
cký

Florián
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