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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
na závěr volebního období 2014 – 2018
se projděme obcí, abychom zmapovali proměny svého majetku a posoudili, zda jsme hospodaření vedli správným
směrem. Od Krmelína je první zastávkou hřbitov – jeho nové oplocení a revitalizace zeleně, pokračujeme chodníky
na Světlovské ulici se dvěma přechody,
uvědomíme si kanalizaci, vodovod a asfaltový povrch v ul. Kalužní, U Zvonice.
Na Světlovské ul. byly opraveny dvě kulturní památky – kamenný kříž z r. 1775
a kaple sv. Floriána z r. 1737. Pod kostelem bylo navázáno novým chodníkem se
zábradlím a opěrnou stěnou. Kanalizace z horního konce obce – „kolem Váhy“

V pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00
hodin se budou konat komunální volby.
Kromě volby našeho nového zastupitelstva budou voliči volit členy do zastupitelstva města Ostravy.
Proskovice jsou spolu s městskými obvody Ostrava-Jih a Polanka nad
Odrou součástí senátního volebního obvodu č. 71, kde se zároveň
s volbou do obecních zastupitelstev bude volit i senátor. Proskovičtí

Podzimní vydání 2018
a z Kalužní přes Hůrky byla vloni navázána v ul. Na Smyčce, přitom byl zrekonstruován havarijní vodovod. Zároveň došlo k estetizaci ul. Na Smyčce – chodníky,
přechod, obnovení zeleně, mobiliáře – lavičky, odpadkové koše a nový přístřešek
k zastávce. Kolem ul. Světlovské potkáme
ještě úřad městského obvodu s opravenými mansardami a fasádou. Vedle úřadu
si všimneme nové parkové úpravy u pomníku, kde ještě v průběhu září a října
dojde k opravě pomníku. Tato část obce
zaznamenala v uplynulém období výraznou proměnu nejen vzhledu, ale hlavně
ve vybavení sítěmi – kanalizací a vodovodem. Bohužel nezrealizujeme přechody
na Staroveské ul., protože projekt Bezpečnost silničního provozu na Staroveské ležel 6 týdnů netknutě na stavebním úřadu.
Vydání stavebního povolení se tak odda-

luje a výběrové řízení na zhotovitele opět
realizaci posunuje na podzimní až zimní čas, kdy už zásah do komunikace není
možný. Finančně je projekt zajištěn, zrealizován bude příští rok. Nyní probíhá revitalizace Mlýnského náhonu, která má
být do konce roku hotova, a v říjnu se začnou budovat 2 úseky kanalizace v ul. Na
Pastvinách.
Současná samospráva splnila své plány
a může po volbách s čistým štítem předat
štafetu vedení městského obvodu nově
zvolenému zastupitelstvu. Děkuji členům zastupitelstva a zaměstnancům Úřadu městského obvodu Proskovice za práci
pro občany Proskovic a přeji do budoucna, abychom vždy hledali cestu, která nás
bude spojovat, nikoli rozdělovat.
Marie Matějová

voliči tedy obdrží „troje“ hlasovací lístky. Volební místnost v Proskovicích je
opět v prvním patře budovy úřadu (ul.
Světlovská 2/82).
V případě zájmu nemohoucích občanů
volit mimo volební místnost je toto nutno nahlásit předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 5. 10. 2018 přímo ve volební místnosti členům komise. Členové
okrskové volební komise pak navštíví
tyto občany s přenosnou volební schránkou v sobotu dopoledne.
Věra Adámková
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
• vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením městského obvodu bez výhrad a schválilo Závěrečný účet za rok 2017, současně schválilo účetní závěrku městského obvodu k rozvahovému dni 31. 12. 2017,

• rozhodlo o přijetí daru – části pozemku par. č. 836/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace od Moravskoslezského kraje, části pozemku budou dotčeny stavbou „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ulici Staroveská v Ostravě-Proskovicích“,

• stanovilo počet členů zastupitelstva na 15 členů na volební
období 2018 - 2022,

• v souvislosti s nařízením, týkajícím se ochrany osobních údajů, schválilo doplnění Jednacího řádu zastupitelstva.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla, ke smlouvě o pronájmu areálu požární nádrže,
o uzavření Dodatku č. 1 – úprava článku, týkající se termínů
záloh na služby,
• projednala program akce „Svatojánské slavnosti v Proskovicích dne 23. 6. 2018“ a rozhodla o poskytnutí finančních darů
v celkové výši 14 tis. Kč a uzavření darovacích smluv s jednotlivými vystupujícími,
• rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 2
tis. Kč spolku Společnost přátel Poodří – na vydávání vlastivědného časopisu Poodří,
• rozhodla o spolufinancování 17. ročníku fotbalového turnaje
O pohár Pepy Pazderny ve výši 10 tis. Kč na výherní ceny, občerstvení, sportovní vybavení a rozhodčí,
• rozhodla, v souvislosti s nařízením týkajícím se ochrany
osobních údajů, o uzavření Dodatku ke smlouvě o monitorování a střežení objektu budovy úřadu městského obvodu,
• vzala na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ o výsledku výběrového řízení programu Erasmus +
školní vzdělávání se schválenou výši grantu 12 236 EUR pro
učitele základní školy,
• na základě kontroly stavu Památníku obětem I. a II. světové
války, rozhodla požádat Radu města Ostravy o poskytnutí finančních prostředků na jeho opravu,
• rozhodla, v souvislosti se stavbou „Revitalizace Mlýnského
náhonu Proskovice“, o uzavření smluv o trvalém a dočasném
záboru v rámci této stavby, se Státním pozemkovým úřadem,
• vyjádřila souhlas se zpracovanými požadavky na kapitálový
rozpočet městského obvodu na rok 2019,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč vedoucímu sportovního družstva hráčů Proskovice a Stará Bělá

•

•

•
•

•

•
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v soutěži „Ostravská malá kopaná“ na částečnou úhradu startovného,
na základě vyhlášeného záměru o nájmu části pozemku, rozhodla o nájmu části pozemku par. č. 439/1 ostatní plocha a o
uzavření smlouvy o nájmu s firmou Stavby s bagry Matěj,
projednala zprávu o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola – nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví,
projednala výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ostrava-Proskovice k datu 30. 6. 2018,
rozhodla o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 3 tis.
Kč Knihovně města Ostravy, pro místní pobočku v Proskovicích na nákup nových knih a časopisů a dále rozhodla o spolufinancování soutěží pořádaných v této pobočce ve výši 3 tis.
Kč,
schválila Dodatek ke smlouvám o nájmu obecních bytů –
změna termínu stanovení plateb nájmu s účinností od 1. 1.
2019,
vyjádřila souhlas s umístěním stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita Frankova II. etapa –
přeložka STL plynovodu,
projednala zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Proskovice – systém dostatečně funkční a účinný ve všech kontrolovaných oblastech,
rozhodla o podání žádosti o poskytnutí individuálního transferu ve výši 30 tis. Kč za účelem vybavení půjčovny sportovních pomůcek, která je součástí otevřeného hřiště v areálu
Pastvin.
Miloslava Vidličková

Vzpomínáme a děkujeme

Na fotografii záběr ze setkání s jubilanty 29. 4. 2017 u Psoty.

15. června 2018 jsme se naposled rozloučili s panem Vladislavem Švrčkem v Husově sboru ve Staré Bělé. Starší generace si jistě vybaví Láďu s fotoaparátem v ruce u různých společenských a kulturních akcí – koncertech, obecních oslavách, setkáních s jubilanty, vítání
občánků i hasičských cvičení. Máme zachovány jeho fotografie nejvýznamnějších objektů
v obci, záběry poetické přírody z Poodří a také fotodokumentaci prvních ročníků Festivalu Poodří Františka Lýska. Pro obecní archiv zpracoval také staré zvukové nahrávky některých hudebních programů – sborové zpěvy a estrádní večery. Jako člen zastupitelstva obce
podporoval udržování tradic v obci. Měl smysl pro humor a rád pobýval ve společnosti přátel. Ještě v minulém roce jsme ho potkávali na procházkách u mlýna a na Hrázce. Děkujeme panu Vladislavu Švrčkovi za významné obohacení proskovické kultury kvalitními dokumenty, které nám ho budou stále připomínat.
Marie Matějová
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Stručný přehled hospodaření městského
obvodu Proskovice za I. pololetí 2018
Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Název

Daňové příjmy

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

% plnění
upraveného
rozpočtu

Plnění
v Kč

697

697

662 123

95

1 429

1 429

807 885

56

568

600

314 359

53

6 936

6 972

3 507 000

50

116

116

48 800

42

13 848

13 848

176 470

1

1 084

0

0

0

PŘÍJMY CELKEM

24 678

23 662

5 516 637

23

Běžné výdaje

10 562

11 679

4 445 993

38

Kapitálové výdaje

14 116

15 942

273 570

2

VÝDAJE CELKEM

24 678

27 621

4 719 563

17

Nedaňové příjmy
Transfery ze státního rozpočtu
Převody mezi statutárními
městy – příjmy
Konsolidace
Kapitálové příjmy
Financování-zapojení neřerpaných prostředků z roku 2017

Daňové příjmy evidují místní poplatky ze psů, správní
poplatky a daň z nemovitostí.
Nedaňové příjmy evidují běžné příjmy z pronájmů pozemků,
nebytových a bytových prostor, z pronájmu hrobových míst,
z úroků bankovních vkladů, ze služeb občanům, z věcného
břemene, z prodeje šrotu, z přeplatků z vyúčtování energií.
Transfery ze státního rozpočtu jsou určeny na výkon státní
správy, na volby prezidenta republiky.
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody-příjmy jsou peněžní prostředky převedené na
bankovní účet městského obvodu z bankovních účtů
statutárního města na činnost. Poskytnuté prostředky se
dělí na:
neinvestiční neúčelové - na provoz městského obvodu, na
provoz školství,
neinvestiční účelové - na plavecký výcvik žáků základní
školy, na prevenci kriminality,
investiční neúčelové - na investiční akce s ﬁnanční podporou městského obvodu,
investiční účelové - na investiční akce s ﬁnanční podporou
magistrátu města.
Konsolidace vyjadřuje převody mezi běžným účtem
a účtem sociálního fondu.
Na položku ﬁnancování patří změny stavu prostředků na
bankovních účtech, tzn. zapojení nečerpaných prostředků
z roku 2017 do rozpočtu 2018.

Proskovický
cký

Florián

Do běžných výdajů řadíme veškeré výdaje spojené
s činnosti, kulturou, správou a údržbou městského obvodu.
Z výdajů jsou také poskytovány neinvestiční účelové
dotace a dary neziskovým organizacím a fyzickým osobám
převážně v městském obvodě a příspěvek na provoz pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením
dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného
majetku.
Realizované výdaje byly v 1. pololetí za:
 vyhotovení polohopisu a výškopisu k projektové
dokumentaci Mostek přes Dolový potok
 zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí včetně inženýrské činnosti k výstavbě
hasičské zbrojnice, zřízení odběrného místa pro
hasičskou zbrojnici
 hydrogeologický posudek, územní rozhodnutí,
stavební povolení a dokumentace pro provádění
stavby pro příjezdovou komunikaci k mostku přes
Dolový potok
 administraci veřejné zakázky Revitalizace Mlýnského
náhonu
V průběhu 2. pololetí budou realizovány další akce,
např. realizace stavby Estetizace ul. Na smyčce nebo
Revitalizace Mlýnského náhonu.
Táňa Paličková

Vydává SMO-ÚMOb Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice. IČ: 00845451. Povoleno MK ČR
E 15013. Redakční rada: Mgr. Marie Matějová, Jiří Lyčka, Věra Adámková. Kontakt na redakci a inzerci: tel.:
599 424 302, e-mail: vadamkova@proskovice.ostrava.cz. Graﬁcká úprava: Lucie Petrová. Tisk: TISK AGENCY, s.r.o.,
Gajdošova 29 A, Moravská Ostrava. Vychází zdarma čtyřikrát ročně v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka jarního
vydání 28. 2., letního vydání 31. 5., podzimního vydání 31. 8. a zimního vydání 30. 11. Vydáno v září 2018.

4

Časté dotazy z řad občanů nás přivedly ke zveřejnění těchto informací…

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v Proskovicích
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se dělí na 3 kategorie:
I.

Kategorie – od 50.001,- Kč do
349.999,- Kč na stavební práce,
služby, dodávky

II. Kategorie – od 350.000,- do
599.999,- Kč na stavební práce,
služby a dodávky
III. Kategorie
a) od 600.000,- Kč do
1. 999.999,- Kč pro služby a dodávky
b) od 600.000,- Kč do
5.999.999,- Kč pro stavební práce

I. kategorie:
Zadavatel, starostka zmocněná Radou
městského obvodu Proskovice, rozhodne
o oslovení jednoho dodavatele na zakázku. Zadavatel prokazatelně osloví jednoho dodavatele (doloží formou korespondence – např. e-mail), případně použije
e-aukci. Zadavatel při tom vychází zejména z informací na trhu a ze zkušeností příslušného úseku. Referent úseku majetkoprávních záležitostí a stavební správy
předloží radě ke schválení cenovou nabídku dodavatele. Smlouvu po předchozím projednání a schválení v radě s uvedením maximální přípustné ceny je
oprávněn podepsat starosta.

II. kategorie
Zadavatel, starostka zmocněná Radou
městského obvodu Proskovice, rozhodne o oslovení minimálně tři dodavatelů
na zakázku. Zadavatel prokazatelně osloví minimálně 3 dodavatele (doloží formou
korespondence – např. e-mail), případně
použije e-aukci. Zadavatel při tom vychází zejména z informací na trhu a ze zkušeností příslušného úseku. Hodnotitel (u
zakázek II. kategorie minimálně 3 členná komise) provede vyhodnocení, z ně-

hož pořídí zápis s odůvodněním výběru.
Tento zápis podepíší všichni členové hodnotící komise a předloží podepsaný zápis
radě městského obvodu ke schválení výběru dodavatele. Smlouvu po předchozím
projednání a schválení v radě s uvedením maximální přípustné ceny je oprávněn podepsat starosta. Pokud cena zakázky dle smlouvy a jejich dodatků přesáhne
500.000,- Kč bez DPH, je povinností zadavatele (§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek) zveřejnit na Profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně jejich změn a dodatků do
15ti dnů ode dne uzavření.

III. kategorie
O zahájení zadávacího řízení rozhoduje
Rada městského obvodu Proskovice. Zadavatel musí provést výběrové řízení, jehož součástí je prokazatelné oslovení minimálně 5 dodavatelů cenových nabídek
a zajištění minimálně 2 cenových nabídek
pro výběr dodavatele. Radě je vyhrazeno
právo rozhodnout o zveřejnění výzvy, zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení po dobu minimálně 10 dnů na
Profilu zadavatele. Podle obsahu zakázky rada rozhodne, zda se při výběrovém
řízení použije e-aukce. Hodnotitel (u zakázek III. kategorie minimálně 3 členná komise) provede vyhodnocení, z něhož pořídí zápis s odůvodněním výběru.
Tento zápis podepíší všichni členové hodnotící komise a předloží podepsaný zápis radě městského obvodu ke schválení
výběru dodavatele. Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem předkládá hodnotitel ke schválení Radě městského obvodu Proskovice. Smlouvu o dílo podepisuje
starosta, popř. jiná osoba pověřená Radou městského obvodu Proskovice nebo
Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice. Pokud cena zakázky dle smlouvy

a jejich dodatků přesáhne 500.000,- Kč
bez DPH, je povinností zadavatele (§ 219
zákona o zadávání veřejných zakázek)
zveřejnit na Profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků do 15ti dnů ode dne
uzavření.

Výjimky ze směrnice
V případě neočekávaných událostí (havárií), jejichž řešení nesnese odkladu, je
oprávněn starosta rozhodnout o zadání zakázky bez předchozího projednání v radě městského obvodu. Smlouvu je
oprávněn podepsat starosta. O zadání zakázky, resp. podepsání smlouvy dle tohoto odstavce informuje starosta ostatní členy rady na jejím nejbližším jednání.
V případě, že bude zakázka financována
z dotačního programu, pro který existují
zvláštní pravidla pro zadávání veřejných
zakázek, je zadavatel povinen postupovat
přednostně podle těchto zvláštních pravidel.
V případě specifických prací, u nichž
nelze předpokládat více dodavatelů jako
např. rekonstrukce památkových objektů, obrazů, soch, kulturních a jiných společenských akcí, specializované opravy
nebo služby apod., je zadavatel oprávněn
vybrat dodavatele na základě jediné nabídky.
V případě, že bude výběrové řízení probíhat jiným způsobem, než uvádí zásady
a postupy pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, je třeba postup schválit
v Radě městského obvodu Proskovice.
Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválila Rada městského obvodu Proskovice
usnesením č. 0693/RMOb-Pro/1418/65
ze dne 28. 8. 2017 a nabyly účinnosti dne
1. 9. 2017.
Jitka Hyklová

Šance pro dlouhodobě nezaměstnané
Máte delší dobu problém najít práci? Pomoci vám mohou projekty neziskové organizace Rovnovážka, které nabízejí poradenství, vzdělávací kurzy, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání podle vašich představ. Projekt Dejte práci šanci je určen
dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaným starším 50 let, projekt S námi k zaměstnání je otevřen i mladším lidem. Oba projekty jsou spolufinancovány z ESF ČR Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a všechny aktivity jsou proto
účastníkům k dispozici ZDARMA! Více informací o obou projektech najdete na webových stránkách www.rovnovazka.cz.
Pokud vás nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 603 199 998 (denně od 8 do 14 hod.)
nebo na e-mailu rovnovazka.js@seznam.cz.
Jsme zde pro vás.
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Po Velké válce v jedné proskovické rodině
K 100. výročí vzniku republiky přidám povídání o jedné
proskovické rodině Matějů.
Jsou to dva příběhy o „Poldíkovi“ Matějovi a o Ludmile
„Financove“ Matějové.
Takových příběhů by se našlo více a pro tyto konkrétní
Matěje začal už před r. 1918.
Leopold Matěj a Ludmila Matějová, roz. Jiroušková,
se Velké války zúčastnili přímo a osobně. Tak jako milióny
dalších nebo jako stovky zdejších rodáků.
Kdo byly tyto osoby?
Jak se to vše událo?
Leopold Matěj se narodil 29.
října 1895 jako páté dítě manželům Felixovi a Anně Matějovým v Proskovicích „u stryka Feliksa Matěja-Korpasa“.
Měl bratry Lojzu, Pepu, Vlada,
Frantu a Ofila a sestry Annu
a Mařenu.

Leopold Matěj
„U Korpasa“ se zpívalo
a hrálo na harmoniku a křídlovku. Tam někde byl počátek
hudebních, výtvarných a jiných dovedností a mistrovství.
Ty nám předváděli nebo předvádějí Čestmír, Kazimír, Pavel nebo Petr Matějovi a mnozí další „Korpasovi“ potomci.
Poldík měl čtyři třídy obecné školy a od 14 let se učil „u
Sunka“ mlynářem. Tehdejší omladina ho obdivovala za
umění obsluhovat „šolu“ (výtah v mlýně). Byl sociálním
demokratem a katolíkem,
možná i zakládajícím členem
Sokola Proskovice. Do války
rukoval mladistvý Poldík 22.
11. 1914 k 100. pěšímu pluku

Rodina Jiroušova, Kyjev 1917
v Těšíně. A po rychlém výcviku
– „..marška směr nepřehledné
ruskopolské pláně“, kde 5. 9.
1916 „padl do zajetí u Hnýlče“
(zřejmě řeka Hnilec). V Rusku prošel zajateckými tábory,
aby se už 1. září 1917 stal československým dobrovolcem.
Byl mladý, statný a odvážný,
měl dobrodružné sklony a určitě vlastenecké cítění. Zařadil
se mezi tzv. úderníky, což byla
legionářská elita. Elita zřejmě
proto, že se píše o jejich republikánské uvědomělosti, kázni,
bojovém zápalu, ale také o jejich skvělých veřejných sokolských cvičeních.
Válečníci 1. úderného praporu prošli v evropské části Ruska i později při sibiřské
anabázi těžkými boji. Operovali na mnoha místech např. v Belebeji, Jekatěrinburgu, Čeljabinsku, Omsku
a Kansku. Jejich nejproslulejším a stále asi nejdiskutovanějším úkolem byla od 4. ledna 1920 ochrana a pak zatčení
„diktátora vší Rusi“ admirála
A. V. Kolčaka v Nižněudinsku
i s ruským zlatým pokladem
(ten měl původně 500 622 kg
zlata a cenností). Následovalo předání Kolčaka vládě politického středu (ti ho předali
bolševikům, kteří ho 7. února
1920 popravili) a úřední předání pokladu sovětské vládě
v Irkutsku. Ešalony s legionáři, nemocnicemi, poštou i civilisty měly definitivně otevřenou cestu do Vladivostoku
a pak domů.
Tento poklad byl před pře-

dáním sovětům loupen a rozkrádán kdejakými „bílými“
atamany, bandami i zmíněným Kolčakem. Údaje o zbytku pokladu se hodně liší. Pouze díky čs. legiím, konkrétně
taky úderníkům s Poldou Matějem byl protokolárně předán (hodnoty jsou uváděny tu
v rublech, tu v kilech nebo pudech, „bedničkách“, v tunách
a dokonce ve „vagónech“ zlata!). Kdo se bude tímto pokladem více zabývat, zajisté najde dost zajímavostí. Samotné
úderníky tato ochrana a předání ještě nejednou dostihlo – byli podezříváni, že jim
„něco zůstalo za nehty“. Nezůstalo, ale existují další legendy

Úderníci (velitel mjr. R. Hásek) se přes bajkalské tunely, mosty a galerie, Ulan Ude,
Čitu, Mandžusko a Charbin
dostali do kasáren Zgnily Ugol
ve Vladivostoku. Anglická loď
Ixion (26. transport, 2 853 legionářů) odplula 23. května
1920 do moderního Vancouveru, kam připlula 6. června. Legionáři dále pokračovali
vlakem přes Edmonton, Winnipeg, Montreal a Quebeck
až do velkého stanového tábora Valkartier. V Kanadě vykonali před občany a generálem
Loudrym defilé. Pověsti o ruském zlatu ovšem legionáře
předstihla a v době přehlídky
byla úderníkům prohledána
veškerá vazadla. Nic se nenašlo. Úderníci měli pouze své
tlumoky, vyznamenání, pověst, zážitky, zranění, čtyři tisíce mrtvých bratrů legionářů
v ruské zemi a touhy po rodinách a domovech.
Cesta úderníků do nové republiky pokračovala od 9. 7.
1920 opět lodí (Carica nebo
Hamburk) přes Atlantik do
Plymouthu (18. 7.) a Cuxhavenu. A ještě opět vlaky do milované vlasti. Leopold Matěj byl
demobilizovaný 6. 11. 1920.
Z války si přinesl Čs. válečný

Novomanželé Ludmila a Josef Matějovi, 1923
a úvahy, tu o základním kapitálu Legiobanky, tu o způsobu dopravy části pokladu do
republiky pomocí „duševně
nemocných legionářů“ nebo
čteme o kořisti či dokonce
o původu části čs. státního pokladu. Kdo ví?

kříž 1918, těžké a tehdy neléčitelné zranění (střepina nebo
kulka v blízkosti srdce) a své
vzpomínky. V Brně se stal 29.
4. 1921 četníkem, sloužil např.
ve Fulneku. Později se v Bordovicích setkal a sblížil s An(Pokračování na str. 6)
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(Pokračování ze str. 5)
nou Kašpárkovou, se kterou
se 7. 7. 1923 oženil (povolení zemského vel. četnictva
ke sňatku č. 1442). Narodili se jim dva synové – Čestmír
a Kazimír. Zmíněné válečné
zranění mu ale znemožnilo
službu u četnictva a v r. 1924
se stal důchodcem. Nezahálel, pomáhal na stavbách rodinných domků a sokolovny,
byl porybným i mlynářem. Po
2. sv. válce byl ještě reaktivován, dokonce se zúčastnil Akce
B. Do výslužby odešel definitivně 31. července 1949.
Novomanželé Soňa a Čestmír Matějovi, 1948

Československý válečný kříž,
1918
Druhou osobou tohoto příběhu se stala mladičká Ludmila Jiroušková (měla sourozence Jaroslavu, Miladu, Josefa
a Vladislava). Luďka se narodila 10. března 1903 v Nikolajevce v Kyjevské gubernii
manželům Josefovi a Ludmile Jirouškovým. Ti se někdy
v 19. století vydali z Vamberku
za lepším do carského Ruska.
Takových rodin i jednotlivců
byly tisíce a usadily se na Volyni, Ukrajině, na Krymu nebo
v dalších místech širé Rusi.
Jirouškovi patřili pro svou
pracovitost a české vlastenectví mezi vážené krajany. Podporovali Českou družinu. Majetek a tato podpora pro ně
znamenala po Říjnové revoluci a po podepsání Brest-litevského míru (4. 3. 1918)
smrtelné nebezpečí. Před postupující německou císařskou
armádou ke Kyjevu se rodiče
s pěti dětmi vydali pod ochranou legionářů na východ. Sta-

Z pamětí, archivů a literatury
zpracoval a napsal Karel Sýkora

Manželé Matějovi, 1953
li se svědky nepředstavitelného násilí, bídy, zmaru, ničení
a dalších průvodních jevů bojů
a občanské války. Bylo to pro
všechny velmi těžké období.
Přes Rusko, Ural, Sibiř a Mandžusko se dostali do Vladivostoku a odpluli lodí Madawaska
9. 3. 1920 (19. transport, 2 175
osob včetně 35 žen a 6 dětí).
Po Šanghaji, Hongkongu, Singapuru, Cejlonu, Adenu, Suezu a Tel Avivu se vylodili 16. 4.
1920 v Terstu. V nové Republice Československé se usadili
na Slovensku.

Setkání Luďky a Poldíka
v jedné rodině se blížilo. Tam,
na východě republiky totiž začal sloužit jako hraničář a finanční úředník Josef Matěj
z Proskovic, řečený „Financ“.
Náhoda nebo okolnosti Josefa a Ludmilu přivedla k sobě.
Přátelství a sympatie přerostly
v lásku a 20. 7. 1926 byla svatba. Novomanželům se ve Spišské Staré Vsi narodila Soňa
Ludmila. Josefova finanční
služba ve vysokohorském terénu Tater pokračovala normálně, se všemi radostmi, starostmi i obtížemi. Těžká doba
konce třicátých let ale mladou
českou rodinu po 14. březnu
1939 ze Slovenska dramaticky
vyhnala. Vrátili se do Proskovic. Bydleli naproti legionáře
Leopolda Matěje. Syn Čestík
a dcerka Soňa byli nejbližšími
sousedy, kamarády a zamilovali se. Po hrůzách války, totálním nasazení obou, popravách
dvou příbuzných, bombardování, osvobození a studiích
Čestmíra následovala v r. 1948
svatba. Legionář Polda Matěj s manželkou Annou „Poldíkovou“ a děda Josef Matěj
s manželkou Luďkou „Financovou“ se tímto stali členy jedné rodiny.
Přes složitosti doby a poznání světa se dva osudy setkaly
zde v Proskovicích. Vnuci na
ně často vzpomínají, ochraňují
archiválie a fotografie. V době
100. výročí republiky si tak
oni i následníci mohou připomenout, že „děda Poldík a babička Financova“ měli na jejím
vzniku svůj podíl.

Leopold Matěj, 1965
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100. výročí od vzniku Československa
si připomeneme na slavnostním shromáždění v sobotu 27. října 2018 v 16 hodin u pomníku. Ke stému výročí bude v budově úřadu instalována výstava historických fotografií a tablo československých
legionářů – rodáků a občanů Proskovic. Zveme všechny občany k účasti.
Marie Matějová, starostka

Tablo proskovických legionářů připravili Karel Sýkora, Marie Matějová, Lucie Neuwirtová
a Vladimír Košuta. Bude instalováno v budově úřadu vedle pamětních tabulí obětí 1. a 2. světové války.
Bez názvu-1 1

4.9.18 8:43
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Tenis 5. 8. 2018 ve Výškovicích

SDH Proskovice
Práce naší jednotky
Jednotka se pravidelně
schází jak při odborných přípravách, tak také při nenadálých událostech. Letní sezóna ještě není u konce a dosud
jsme měli 34 událostí na likvidaci obtížného bodavého hmyzu, při kterých jsme najeli na
území města Ostravy celkem
713 km. Dále jsme zasahovali
u 3 technických pomocí v podobě odstranění vyvrácených
stromů. Na všechny události
jsme se sešli vždy včas a v počtu, který je podmínkou pro
výjezd. To je minimální počet
3+1 a více.
Co vlastně znamená 3 + 1?
Naše jednotka se řadí jako
JPO V., což znamená jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce, která zabezpečuje výjezd
družstva o stavu 4 hasiči, ve
složení strojník, velitel a minimálně dva hasiči.
Dále jsme provedli ukázku techniky v místní základní
škole společně s jednotkou ze
Staré Bělé.
Co nás čeká? Ještě 2 týdny
pohotovosti na obtížný bodavý hmyz a také kácení nebezpečných suchých stromů podél cyklostezky.
Stejně jako v loňském roce
nás čeká pravidelná fyzická příprava v tělocvičně místní základní školy, abychom,
když přijde poplachová sms,
byli vždy připraveni do 10 minut vyjet a pomáhat při nenadálých událostech.
Pokud by měl kdokoliv zájem stát se členem zásahové

jednotky v Proskovicích, zavolejte či napište sms veliteli
Martinu Syslovi – 737 910 412,
všichni starší 18ti let, v dobré
fyzické kondici a hlavně s chutí pomáhat, jsou vítání.

Požární sport
Našemu sboru se také daří
na poli závodním, momentálně máme 2 družstva mužů
a jedno družstvo žen, všichni
jsou do požárního sportu velmi zapálení a tomu také odpovídá tato sezóna. Celkem jsme
se letos zúčastnili cca 30ti soutěží. Naše družstva jsou přihlášena do letošního ročníku
Moravskoslezské ligy v požárním útoku, které čítá celkem
12 soutěží. Kromě závodu
v rámci MSL jsme se zúčastnili
i různých pohárových soutěží.
Za zmínku určitě stojí úspěch
týmu mužů B na závodech
v Krmelíně, kde se umístili na
1. místě, dále pak 1. místo našich žen na závodech Hukovicích a 2. místo v Závišicích.
Výsledky ze soutěží a dění
v týmech můžete sledovat na

našem Facebooku, stránka
,,SDH Proskovice Firesport“
Po prázdninové pauze jsme
opět začali trénovat s dětmi,
momentálně máme družstvo
mladších i starších žáků, dokud nám počasí přeje, scházíme se venku a trénujeme požární útok. Určitě nás ještě
čekají nějaké závody, ale pomalu se začneme připravovat
na podzimní orientační běhy.
Děti jsou moc šikovné, také to
vypadá, že se blýská na lepší
časy s počtem vedoucích a už
můžeme jen doufat v novou
hasičárnu, kde by byla práce
s dětmi ještě lepší a to hlavně
při nepřízni počasí, momentálně totiž v takových situacích
musíme tréninky rušit.
Dále před prázdninami
proběhlo druhé soustředění v rámci Univerzity dobrovolného hasiče, v Jánských
koupelích, kam dojíždějí naši
dva členové Zdeňka Sojková
a Martin Syslo, a které bylo
zaměřeno na Represi. Výuku
vedl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák z VŠB-TU Ostrava. Další

soustředění proběhne v termínu 14.-16. září, kde proběhne
kurz Technik ochrany obyvatelstva, jehož úspěšným absolvováním je možné získat specializaci pro práci v jednotce
SDH a také odznak odbornosti SDH Technik požární ochrany.
Závěrem je důležité říci, jak
velmi úspěšný doposud tento rok pro náš sbor byl, těší
nás hlavně zájem nejen o práci
v jednotce a počet členů našich
závodních družstev, ale hlavně
zájem a účast při organizování a zabezpečení různých akcí.
Jelikož je taková činnost vždy
dobrovolná a znamená hodiny
dřiny, obětování svého volné-

ho času, a spoustu práce před
začátkem, během i po akcích,
velmi si ceníme všech, kteří se
na tom podílejí, a rádi bychom
jim touto cestou jménem celého SDH Proskovice poděkovali.
Za SDH Proskovice,
kolektiv SDH
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Zemědělské usedlosti
Základem středověké vesnice byly od jejího vzniku zemědělské usedlosti. V Proskovicích byly postaveny na
návrší nad dnešní Světlovskou, po levé straně ve směru
k penzionu FLORIAN. Počínaje prvním gruntem (pozdější
čp. 38) před kostelem, pak následovalo fojtství, které bylo ve
druhé polovině 17. století přeměněno v panský dvůr (nad
kostelem dnešní čp. 39) a další
pravidelně v řadě čp. 40 až 44,
před dnešním Florianem. Zbývající tři grunty byly postaveny
na protějším svahu při dnešní
ulici Kalužní (jednalo se čp. 2,
3 a 10). Usedlosti byly postaveny štíty k cestě a průčelím
do dvora. Jednalo se o podélné dřevěnice postavené na kamenných základech. Střecha
byla krytá slaměnými došky.
Vstup do domu byl od dvora
s náspy (tak se říkalo dlážděnému chodníku, který byl podél stavení) do síně, jež oddělovala obytnou část, která
se nacházela na jižní straně
k cestě. Na protější straně byla
zpravidla malá jizba, nebo komora a gaňk jak se nazývala spojovací chodba do chléva
s maštalí.
První jména držitelů jednotlivých gruntů jsou nám známa
z r. 1618, kdy byl vypracován
odhad pro zvod na majetek
Ctibora Syrakovského.

Jako sedláci jsou
zde uvedeni:
Mikoláš Palička
Václav Sýkora
Jura Palička
Toman Labek
Jan Peterný
Matěj fojt svobodný - jednalo se o Matěje Proskovského (osoby všeobecné známé, se uváděly jen křestním
jménem). Součástí fojství byl
mlýn, který se nacházel na jižní straně současné budovy
mlýna, neboť přilehlé pozemky jsou později v katastrálních
záznamech uvedeny pod názvem Na Mlýnisku.
Jan Novák

Dvůr u Korpasa
Jan Valenta
Macek Valenta
Jan Jařabáč
Jako zahradník je zde zapsán jen Pavel Kletenský.
Nakonec je uveden Adámek
Proskovský, který platil ze svobodenství. Jednalo se pravděpodobně o osobu z rodiny svobodného fojta.
Třicetiletá válka neměla na
naši malou zapadlou vesničku,
která ležela mimo hlavní směr
táhnoucích vojsk, tak drastický dopad jako na většinu
země. Neboť při prvním soupisu lánských rejstříků (daňového přiznání v roce 1656)
je uveden stejný počet devíti drobných sedláků jako v r.
1618, ale přibylo osmnáct chalupníků. S růstem obyvatel docházelo k dělení pozemků výhradně od původních gruntů
a později i obecního pastviska, na kterých si se souhlasem
vrchností postavili svá hospodářství zahradníci a chalupníci. Jednalo se převážně o rodinné příslušníky místních
sedláků. Výstavba chalup pokračovala nejdříve ve středu
obce okolo kapličky a nad Padolem (jak byl nazýván příkrý sráz po pravé straně dnešní Kalužní směrem k poště). U
vodních zdrojů v místě dnešní pošty byla postavena obecní kovárna. Pak se stavělo po
obou stranách cesty (dnešní
ulice Na Smyčce) k pastvisku,
zároveň na levé straně západním směrem nad obecním potokem a dále ke mlýnu (podél
dnešní Staroveské).

Dřevěná stavení se stavěla po staletí. Teprve v 18. století zřejmě jako jedno z protipožárních opatření, dochází
k výstavbě obytných částí z tvrdého materiálu. Hospodářské budovy byly nadále dřevěné a stodoly se stavěly dále od
stavení na straně k polím.
Počet selských usedlostí byl
od vzniku vsi až do 20. stol.
stejný a my dnes můžeme vystopovat jejich držitelé až do
dnešních dnů. Pro celý přírůstek obyvatel se zajišťovala obživa většinou z poddanského
majetku. Problémem se stává nedostatek pracovních příležitostí. Zrušením nevolnictví
a později i roboty se již Podstatským nevyplatí hospodařit
na pánském dvoře ve vlastní
režii a půdu s loukami pronajímají. Panský dvůr se šenkem
byl rovněž pronajat a později se stal příbytkem panského hajného. Nejlepší šanci na
pronájem polí a luk mají sedláci a tzv. zahradníci, kteří mají alespoň jednoho koně
a nemusí si na větší práci nikoho najímat. Ostatní si pronajímají jen to, co zvládnou
s kravami. Gruntovním sedlákům to pomohlo a bylo to poznat i na zvelebení některých
usedlostí.
Vznik dolů a hutí v 19. století v Ostravě přinesl nejen
pracovní příležitost pro bezzemky, ale i možnost odbytu
zemědělských produktů pro
do té doby převážně zemědělskou obec. Počet obyvatel
dále roste a další potomci původních rodů se propadají do

venkovské chudiny. Řemesla
v tak malé obci neměla větší
význam, neboť sedláci a chalupníci si v zimních měsících
vyrobili vše, co potřebovali
a sami. Pracovní místa v hutích a dolech obsazovali německy mluvící lidé ze Slezska
a případně z Haliče (dnešního
Polska). Ti nejchudší museli hledat své uplatnění v daleké cizině. Potomky našich rodáků z rodin Matějů, Paličků,
Lyčků, Macurů a Vilamových
dnes můžeme najít až na americkém kontinentu.
Zemědělství v první polovině
20. století procházelo změnami v polním hospodářství, kdy
bylo upuštěno od trojpolního
systému a pozvolna dochází
k využití strojů nahrazujících
lidskou dřinu. Postupným dělením majetku mezi potomky
zanikají grunty č. p. 10 a č. p.
42. Ke spojení selských usedlostí došlo sňatkem pouze u č.
p. 43 a 44. Ostatní zemědělské usedlosti přežily dvě světové války, ale nepřežily následky kolektivizace ve druhé
polovině 20. století. Vzniklé
zemědělské družstvo vystavělo na bývalém výletním místě
u Dolového potoka (původně
sad císaře Fr. Josefa s 60ti lípami) kravín s hospodářským
zázemím a pod Hůrkami kuřín (drůbežárnu, která později
zrušením chovu slepic zanikla - stala v místech dnešní ul.
Frankové). Prázdné hospodářské objekty při selských gruntech neměly většinou dalšího
využití, chátraly a byly postupně likvidovány. Obytné části
byly modernizovány, případně
je nahradily nové domky. Většina potomků sedláků už nenašla práci v zemědělství, ale
uplatnila se ve městě. Je skutečností, že ještě dnes se v Proskovicích v hojném počtu vyskytují jména Palička, Matěj
(Valenta), Lyčka, Sýkora, Jařabáč a další, jejichž původ lze
vystopovat v dávné minulosti.
Jiří Lyčka, kronikář
Excerpované materiály: Odhad
pro zvod na majetek Sierakovských – ZA Opava, pob.Oc
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Koncerty na kole aneb nové nápady
v poznávání regionální kultury
K 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka (1854
– 1928) připravilo Divadlo moravskoslezské s Klubem velocipedistů v Hrabové nedělní vyjížďku z Hukvald do Ostravy
za Leošem Janáčkem a Liškou Bystrouškou. Koncertovalo se v rychaltickém kostele, v hospodě U Hynečka v Brušperku
a na Kuňkališti v Proskovicích. Janáčkova hudba je bohatá, takže pro koncert duchovní v kostele byla vybrána Chorální
fantazie v podání vynikajících interpretů
-varhaníka Pavla Rybky a sólistky opery
Evy Dřízgové-Jirušové.
V Brušperku zazněly úpravy moravských lidových písní v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá
s uměleckým vedoucím Janem Špačkem.
Po příjezdu velocipedistů na Kuňkališ-

tě v Proskovicích zazněl koncert Žesťového kvintetu opery moravskoslezského divadla, který posluchačům představil opět
Janáčkovy úpravy moravských lidových
písní, ale také Zdeňka Fibicha a Evžena
Zámečníka. Stylově oděni velocipedisté, místní občané a hosté byli koncertem

mile překvapeni. Poseděli v družných debatách a ocenili nový nápad. Velocipedisté pak pokračovali v jízdě přes Bělský les
k cíli – na Kuří rynek v centru Ostravy,
kde vyslechli závěrečný koncert akce Od
lišky k lišce.
Marie Matějová

Tenis 5. 8. 2018 ve Výškovicích

Turnaj k 10. výročí vstupu žen do tenisové soutěže MPD
Dne 5. 8. 2018 se konal na
tenisových kurtech ve Výškovicích nádherný turnaj čtyřhry žen. Ve Výškovicích proto, že v Proskovicích máme
jen jeden kurt a nebylo by
možné vše v jeden den odehrát. Přihlásilo se 20 tenistek,
čili bylo 10 týmů - z Vratimova, Výškovic, Krmelína, Baníku, Opavy, Frýdku Místku,
Hukvald a samozřejmě z Proskovic (hrála Regina Šerá,
Ivana Kunzová a moje maličkost – viz foto). Hrálo se 9 zápasů, systém každý s každým
na jeden set.
Bylo nádherné letní počasí, místy až příliš horko, ale
my ženy máme výdrž i v 72 letech!!! Ano, čtete dobře, nejstarší účastnicí byla paní Věr-

ka Vašíčková z Chlebovic,
která hrála ukázkový tenis
s lehkostí 72leté dámy. Nechtěla žádnou úlevu, navrhovali jsme 1gem navíc, ale s noblesou to odmítla.
Ba
dokonce odehrála všechny zápasy ještě dříve, než ostatní
hráčky. Tak velkou účast jsem

v době dovolených opravdu nečekala a nyní věřím, že
se nám přihlásí do soutěže
i nové týmy z okolí. Naším cílem je „přilákat“ do soutěže
další hráčky bez rozdílu věku.
Uvítali bychom i mladší ročníky! Snad se nám to po včerejšku podaří.

Moc děkuji p. Vladimíru Knapkovi za zázemí, které
nám poskytl ve Výškovicích
a jeho pomoc při celodenním
turnaji. Dále děkuji všem ženám tenistkám, které přijaly
pozvání. Samozřejmě děkujeme také divákům, našim věrným fandům a rovněž mému
muži Čeňkovi, za obětavou
pomoc při přípravě tohoto
krásného tenisového setkání. Po deseti letech se ženský tenis znovu představil našemu regionu a já věřím po
této zkušenosti, že se budeme
scházet častěji.
Spoustu zábavného tenisu,
pevné zdraví a pohodu přeje
všem účastnicím organizátorka turnaje
Dagmar Pustková
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Letní aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz

XIV. všesokolský slet – Obdiv a poděkování

Proskovické sokolky se v letošním jubilejním a sletovém
roce pořádně vytáhly! Příkladně reprezentovaly na třech sletech naši jednotu, župu, Ostravu i kraj, a nakonec i Českou republiku. Podaly obdivuhodné výkony a byli jsme toho přímými svědky. Naše „jednadvacítka“ cvičila skladbu Ženobraní
a vedla si i s ostatními skvěle. Jenom připomenu, že základní
skupinu tvořilo 16 žen, a tak dalších pět vždy cvičilo s novojičínskými a opavskými sestrami.
V Ostravě cvičilo 192 žen na krajském sletu u Čapkovy sokolovny (v 11 skladbách tam vystoupilo 943 cvičících). Byl to
úspěch! Sestry byly nadšené a povzbudilo je to před sletem brněnským. Tam už to byla větší akce a s napětím jsme všichni
očekávali 16. všesokolský slet ve dnech 5.-6. července.
V Praze se cvičilo Ženobraní 2x a vždy to bylo 1280 sokolek. Proskovické a starobělské holky se opravdu vyznamenaly.
Po náročném cestování a secvičných jim zůstalo dost sil na to,
aby jejich skladba zanechala ty nejlepší dojmy. Zájemci a rodiny zajisté sledovali televizní přenosy. Věřím, že se v hodnocení shodujeme. Na třech místech se tak naše jednota představi-

Tradiční turnaj losovaných
dvojic v tenise
Letošní turnaj byl bohužel poznamenán souběhem termínů,
konal se totiž, stejně jako každý rok, poslední víkend v červnu,
tedy v době, kdy už naše sokolky odjely do Prahy na XVI. všesokolský slet. Absence našich tenistek snížila sice počet účastníků,
avšak neovlivnila prý sportovní
ani společenské zážitky. Celkem 16
účastníků si skvěle zahrálo a dobře se bavilo i za chladného počasí.
Jitka Švihelová

la – v Ostravě, Brně a v Praze. Tam naše ženy mohla vidět celá
republika a hosté a sokoli ze Slovenska a z několika dalších evropských zemí a Ameriky.
Samozřejmě skladba Ženobraní nebyla jedinou v programech všech tří sletů. Líbili se všichni. Od nejmenších až po
Věrnou gardu. Mládež, další ženy a muži mohou litovat, že
„u toho nebyli“! Bylo co obdivovat.
My jsme se s mnoha dalšími Proskovjáky účastnili jako diváci všech tří vystoupení. V minulosti jsem sama cvičila nebo
nacvičovala, a tak dovedu ocenit to, co sokolky pod vedením
sestry Veroniky Dostálové dokázaly. Vytvořily skvělou skupinu a potvrdily to i při svých několika vlastních hodnoceních
po sletech. Asi jsou jedinečným základem třeba pro další slety
za šest roků. Jenom aby
přišli noví cvičenci do sokolovny, aby proskovické
sokolky, ale i muži a dorost zvětšili naše počty
a účast na takových a podobných akcích. Těšme
se. A možná i pod naším
novým sokolským praporem…
Slety ale nebyly pouze obdivuhodnou záležitostí. Po sokolsku je dobré se taky podívat na slet i kriticky. Některé průvodní jevy byly zbytečné (problémy s občerstvením, nedostatek suvenýrů, hygiena v době akcí) nebo úsměvné (třeba úbory
žen mohly být lepší). Je dobré o tom otevřeně mluvit. Sokol
není bez problémů, to víme. A aby byly minimální, je vhodné
je pojmenovat a novým předcházet.
Hana Sýkorová s Karlem, Zitou a Viktorem

Pozn. Další fotografie z nacvičování, secvičování i ze sokolského sletu a také krátký filmeček o tom všem najdete na stránkách www.sokol-proskovice.cz nebo na facebooku T.J. Sokol
Ostrava-Proskovice.

Připravujeme branný závod
pro děti
Na sobotu 13. října plánujeme branný závod pro děti. Mohou se ho zúčastnit jak menší děti v doprovodu svých rodičů, tak i starší děti do věku 15 let. Kromě běhu po značené trase si vyzkouší své dovednosti v různých sportovních
i jiných disciplínách a otestují své znalosti. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou odměněni
cenami. Fotky z loňského závodu si můžete prohlédnout na
našich
webových
stránkách.
Foto z loňského branného závodu

Jitka Švihelová
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Za pokladem do Rosičky

Na dva týdny bez elektřiny a rodičů, tentokrát s kapitánkou Veronikou Dostálovou, jsem se těšila už od Vánoc. Celou
dobu svítilo sluníčko, které nám zpříjemnilo výlet do Českého Krumlova i do Telče. V Telči jsme byli na krásné prohlídce v podzemí, kde jsme společně hledali dračí vejce, ze kterého se nám později vyklubal
dráček.
Táborové hry byly promyšlené a zábavné. O báječné
jídlo se nám starala pirátská
kuchyně, co vařila skvělé pirátské pochoutky.
A stezka odvahy? Ta byla
jen pro nejodvážnější piráty.
Vedoucí a instruktoři byli
sehraní a zařídili nám skvělý výlet na zatopenou pískovnu, kde jsme se koupali.

Župní přebor v tenise

V sobotu 11. srpna se na tenisových kurtech v Ostravě –
Výškovicích uskutečnil již čtvrtý ročník přeboru Sokolské
župy moravskoslezské v tenisu jednotlivců.
I přes nepřízeň počasí, kdy dopoledne poprchávalo a zápasy
musely být přerušované, se počasí nakonec umoudřilo a župní přebor mohl být bez jakýchkoliv problémů dohrán. Nakonec svítilo i sluníčko. Jako každoročně se soutěžilo v různých kategoriích: muži do 45 let, muži 45-59 let, muži 60+
a ženy bez rozdílu věku. Naši jednotu reprezentovalo 6 tenistů z toho čtyři ženy a dva muži.
Za bojovné atmosféry, povzbuzování fanoušků i rodinných
příslušníků se naši tenisté umístili v určitých kategoriích s těmito výsledky:
1. místo v kategorii ženy
Dagmar Pustková
2. místo v kategorii ženy
Regina Šerá
3. místo v kategorii ženy
Veronika Kadlecová
3. místo v kategorii muži 45-59 let Martin Kunz
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci, fandění a podporu
a blahopřejeme k úspěchu!
Regina Šerá

O zdraví celé pirátské flotily se starala zdravuška Simča Holáňová. Na rozcvičky jsem se teda moc netěšila, ale s Adamem
jsme si to všichni náramně užili.
Už se těším na příští rok!
Viktorie Adámková, 12 let

Na kolech po stopách Leoše Janáčka
Po stopách poslední cesty Leoše Janáčka se vydali velocipedisté i běžní cyklisté dne 12. srpna z hukvaldské obory do Ostravy. Cestou je čekal bohatý kulturní program a několik hudebních vystoupení.
Čtyři proskovičtí sokoli, dva
na historických
kolech
(Ivana
a Martin Kunzovi) a dva na klasických jízdních
kolech (Tomáš
Kadlec a Lukáš
Kunz),
vyrazili na tuto akci již
v ranních hodinách. Po dvouhodinové cestě na kolech dorazili na Hukvaldy, kde je v oboře
čekali další obyvatelé Proskovic, kteří tam dojeli auty. V oboře
se konal dobový piknik za doprovodu prvorepublikové hudby
doprovázený výstavou historických kol a soutěžemi na těchto kolech. Účastníci akce měli možnost si vyzkoušet jízdu na
velkém kole nebo na jiných speciálních kolech, třeba tandemovém kole. Na cestě zpět z Hukvald na Kuňkaliště, kde měl
celý peloton již ke stovce účastníků, se k nám přidali také další cyklisté z Proskovic.
Tato krásná sportovně kulturní akce, kde si každý mohl najít něco, co ho zaujme a potěší, bude jistě inspirací k dalším
podobným setkáním.
Ivana Kunzová
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Využití dotace ze statutárního
města Ostravy

Naši tenisté na Hukvaldech
Tenisový oddíl Hukvaldy letos slavil 40. výročí od svého založení. K této příležitosti uspořádal jeho vedoucí Tomáš Elbel
tradiční tenisový turnaj, na který pozval také tenisty z dalších
obcí. Hlavním bodem byl turnaj veteránů, který měl největší
zastoupení v počtu dvojic mužů.
Tenisté z Proskovic vytvořili dvě dvojice ve složení Martin
Kunz s Tomášem Kadlecem a David Urbánek s Davidem Kalousem a soutěžili v kategorii mladších mužů. Celkem se přihlásilo 19 dvojic, s čímž pořadatelé ani nepočítali, a tak se turnaj protáhl až do pozdních večerních hodin.
Ženy měly mít také svou kategorii, ale nakonec z časových
důvodů byla navržena jen kategorie smíšených dvojic, do které se přihlásilo 6 dvojic, z toho 4 byly z Proskovic. Na prvních
dvou místech se umístily naše dva páry. Byla to krásná a velmi vyrovnaná bitva na úplný závěr celého turnaje, který měl
nádhernou přátelskou atmosféru. Za ženy z Proskovic bojovaly Ivana Kunzová, Regina Šerá, Dagmar Pustková a Renata Fabiánková.

Všichni naši tenisté na Hukvaldy přijeli na kolech, a protože nám přálo i počasí, byla pak společná cesta za tmy zpátky domů vítaným zpestřením po náročném sportovním dni.

V letošní sezoně jsme mohli díky dotaci na
úpravu veřejného prostoru provést některé změny ve venkovním
areálu sokolovny, které jsme už
delší čas plánovali. Nejpoužívanější je už nyní přístřešek u tenisového hřiště, který ochrání hráče a jejich doprovod před sluncem i deštěm. Vyrobili jsme nové lavice podle původních technických
plánů. Před sokolovnou jsme provedli terénní úpravy, podél
chodníku umístili informační tabuli a nové lavičky pro čekající cvičence i kolemjdoucí. Zakoupili jsme nový stojan na kola
a vyměnili staré zrezivělé poklopy na jímkách. Ještě probíhají
úpravy vodovodu tak, abychom mohli v areálu používat venkovní sprchu a pítko. Pokračujeme ve výsadbě záhonů s drobným ovocem pro návštěvníky sokolovny. V dalších úpravách
budeme samozřejmě pokračovat. Víme, že nás čekají různé
potíže, že se všechno hned napoprvé třeba nepodaří, že nás
to bude zase stát hodně energie i nervů, ale na sokolovně a jejím okolí nám záleží a stojí to za námahu. Práce jsme většinou prováděli svépomocí, ale velký dík patří místním řemeslníkům. Bez jejich zkušeností a fortelu bychom se neobešli.
Tabuli před sokolovnou nabízíme veřejnosti k využití pro
informování o akcích nebo k vyjádření názoru.
Nové úpravy jste měli možnost si vyzkoušet na dvou letošních sokolských letních kinech, na tenisových turnajích nebo
při jiných příležitostech. Doufám, že jsme vám všem návštěvu
sokolovny zpříjemnili. Jsme rádi, že ve velkém počtu navštěvujete naše akce, a doufáme, že se do sokolovny budete rádi
vracet si zasportovat nebo relaxovat.
Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu a umožnění realizace našich představ, které by jinak zůstaly jen snem.

Ivana Kunzová

Hanka Matoušková

Rozvrh aktivit v rámci T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Během září začnou opět pravidelná cvičení v naší sokolovně. Jejich aktuální rozpis, stejně jako termíny připravovaných akcí pořádaných naší tělocvičnou jednotou, najdete na stránkách www.sokol-proskovice.cz.

Týdenní rozvrh sokolovny
15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

PondĢlí
Úterý

Cviēení ml. a st.žákƽ - Petr. Š.

Pátek

Dance Fitness - Míša K.

Stolní tenis - žáci

StƎeda
tvrtek

Cviēení pro dívky - Míša K.

Cviēení pro ženy - Jana F.

Cviēení žákyŸ - Veronika D.

Stolní tenis - dospĢlí
Pilates - Hanka A.

Stolní tenis - žáci

Sobota
NedĢle

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

Stolní tenis - dospĢlí

19:15

19:30

20:00
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Fotbalový turnaj Pepa Pazderna 2018
Ani letos jsme neporušili
tradici pořádání turnaje o pohár Pepy Pazderny v malé kopané pro fotbalové nadšence
a neregistrované hráče z Proskovic a okolí. Letos se turnaj konal v sobotu 25. 8. 2018
tradičně na fotbalovém hřišti u mlýna. Letos to byl již
17. ročník a turnaje se zúčastnilo 10 pozvaných týmů.
Po dlouhotrvajícím suchu
bylo hřiště díky péči hospodáře Stanislava Polzera a spolupráci s proskovickými hasiči, kteří během léta pomáhali
se závlahou a Stanislavem Sojkou, který hřiště válcuje v poměrně dobrém stavu. Navíc
v sobotu ráno mírně poprchávalo, a tak jsme na hru měli
příjemné „ostrovní“ počasí.
Míče i hráči po mokré trávě
pěkně klouzali a počasí se projevilo i ve výsledcích, kdy padaly i čtyři branky na zápas.
Utkání se hrála na dvou hřištích a jako vždy v posledních
několika ročnících nám utkání rozhodovalo duo rozhodčích Standa Wonka a Standa Halatka. Letos na družstvo
z Proskovic padl těžký los ve
skupině, přesto jsme dokázali
jednou zvítězit, dvakrát remizovat a utrpěli jsme jen jednu

Chtěli bychom tímto článkem také poděkovat všem,
kteří nám při organizaci turnaje pomáhali, sponzorům
za věcné dary (Martin Adamovič a Petr Pikna – AGRO
SPORTINVEST s.r.o.) a především vedení městského obvodu Proskovice za podporu
této sportovní akce a těšíme se
na další ročníky!

porážku, a to, jak se později ukázalo od vítěze turnaje.
I přes tyto výsledky se nám
však nepodařilo postoupit ze
skupiny do dalších bojů o finále a skončili jsme ve skupině na čtvrtém místě. Rozhodovalo skóre a postup nám utekl
o jeden jediný gól… Škoda.
V souboji o 7.-8. místo jsme
pak podlehli týmu z Nové Bělé
nešťastným gólem v prodloužení. Celkové umístění na 8.
místě nám ovšem nevzalo radost ze sportu a předvedené
hry a doufáme, že jsme naší
hrou potěšili i některé přítomné diváky.
Turnaj proběhl jako vždy
v přátelské sportovní atmosféře a kořením turnaje bylo

také zařazení dvou hráček do
týmu BOCA! Za jejich podpory
se tak BOCA letos umístila na
pěkném čtvrtém místě, v souboji o bronzový pohár již neměli síly na fyzicky velmi dobře připravený tým hokejistů ze
Staré Bělé. Ve finále si to pak
rozdali TJ Kokin a TGV, kde
TJ Kokin zvítězil 4:0 a turnaj
letos vyhrál. Nutno dodat, že
TJ Kokin dlouhodobě podává
velmi kvalitní výkony a vítězství si letos zasloužili. Budou
nesmazatelně zapsáni do historie našeho turnaje a na putovní pohár, který bude uložen na úřadě v Proskovicích
(zamezíme tímto možné ztrátě
putovního poháru, k čemuž již
v minulosti došlo…).

Konečné pořadí
17. ročníku:
1. TJ KOKIN
2. TGV
3. TJ Sokol Stará Bělá
4. BOCA
5. SSC Ostrava
6. Nafťáci
7. Sokol Nová Bělá
8. Proskovice
9. Beercelona
10. Zadaři
Nejlepší brankář: Libor Surýnek z týmu Proskovic
Nejlepší střelec: Patrik Petr
z TJ Sokol Stará Bělá - 4 góly
Sportu Zdar!
Organizátoři turnaje
z Proskovic

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních.
Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli
závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme
rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni
naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry
vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vy-

sokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce,
ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou
dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil
na příchod sestřiček. Byly milé, veselé
a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného
dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil.
Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí
i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do
kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více
informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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Ze života školy
Každý, kdo chodil do školy, ví, jak těžké je se po prázdninách
vracet do školních lavic. Období volnosti skončilo, začíná doba
povinností. Nejmarkantnější je to vždy u těch, kteří do školních
lavic zasedají poprvé. Prvňáčkům začala dobrodružná cesta za
poznáním. Jejich průvodci na této výpravě, tedy jejich učitelky,
jim i sobě přejí, aby se expedice vydařila, neztroskotala, aby radost z učení vydržela co nejdéle.
Mezi učiteli, žáky a rodiči dochází během školního roku ke
vztahu, který by měl být plný důvěry a vzájemného respektu.
Nechybí-li v něm navíc nezbytná disciplína, pak by mělo ve škole vládnout zdravé a tvůrčí ovzduší.
Přeji učitelům i žákům, aby školní rok byl ve znamení vzájemného respektu a pochopení, aby se ve škole dařilo inspiraci a originalitě.

Co nás čeká v nejbližších měsících:
Září
• 3. 9. slavnostní zahájení školního roku s pasováním nových
žáků
• 12. 9. začne povinná plavecká výuka pro žáky 1. – 4. ročníku
• 17. 9. zahájení činnosti kroužků
• 25. 9. proběhnou třídní schůzky

Říjen
• Týdenní projekt Edison – setkání se zahraničními studenty
v naší škole
• 25. 10. Halloweenský pochod ve spolupráci s místním SDH,
Městskou policií Ostrava
• 29. a 30. podzimní prázdniny

Listopad
• Projekt pro budoucí prvňáčky „Těšíme se do školy“
• Ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost
• Pisálkova slavnost – žáci 1. ročníku
• Pohovory o prospěchu a chování
• 30. 11. tradiční vánoční jarmark

Prosinec
• Projekt Advent
• 13. 12. adventní tvořivé odpoledne nejen s rodiči
• Vánoční prázdniny začínají 22. 2. a končí 2. ledna, na dny
3. a 4. 1. 2019 ředitelka školy stanovila ředitelské volno

Pasování prvňáčků v první školní den

Projekty školy
• Dotace č 16_022/0002785-01 z OP VVV „S úsměvem
do školy“ ve výši 726 953,- Kč
V červnu jsme splnili všechny aktivity z projektu OP VVV Šablony I. V současné době čekáme na schválení zprávy o realizaci.
• Erasmus+ KA1 mobilita pracovníků škol z národní agentury Domu zahraničních služeb s názvem
„Naučme se anglicky s úsměvem“ (č. dohody 2018-1.CZ01-KA101-047602)
V červnu nám byla schválena dotace ve výši 12 236 EUR.
Díky tomuto grantu 4 pedagogové školy vycestují na didaktické kurzy s podporou jazykového vzdělávání do zahraničí (2
do Velké Británii, 2 na Maltu).
• Projekt Sportuj ve škole je pokračováním projektu Hodina pohybu navíc – MŠMT tímto projektem podporuje sportování žáků ve školních družinách.

Škola je partnerem
v projektech
• Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity – projekt
Ostravské univerzity z OP VVV.
Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů
učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia (studenti budou na naší
škole vykonávat praxe).
• Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí – projekt Slezské univerzity v Opavě z OP
VVV
Cílem projektu je podpora žáků s riziky školní neúspěšnosti
formou pravidelného doučování.
Škola dále zažádala o dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na pořádání čtrnáctidenního ozdravného pobytu. Tato dotace je stádiu schvalování.
Milé žákyně, milí žáci, zákonní zástupci, pedagogové, ostatní zaměstnanci, spoluobčané, nový školní rok začal a já vám do
něj přeji mnoho sil a energie, úspěchů, zdraví, radostného prožívání.
S úsměvem
Eva Paličková, ředitelka školy
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Mateřská škola slavila
Letošní rok je
významným mezníkem
pro naši zemi
Pro nás je tento rok ve spojení se 70. výročím založení předškolního vzdělávání
v Proskovicích. Právě před 40. lety byla
dokončena i nová budova MŠ na ulici Buková.
22. června se k těmto významným událostem konala slavnostní akademie, výstava fotografií z minulých let i současnosti.
Kdo projevil zájem, mohl si prohlédnout
prostory budovy. Na akademii vystoupily
děti z mateřské školy a pohybově dramatický kroužek Klineček ze základní školy. Na akademii se přišlo podívat mnoho hostů, mezi nimi i bývalí zaměstnanci
školy i paní starostka M. Matějová, která
se spolupodílela na organizaci akademie.
Za 70 let prošlo naší mateřskou školou
mnoho dětí, které určitě rády vzpomínají
na svá dětská léta, prožitá ve školce.
Předškolní vzdělávání prošlo mnoha
změnami. Nejdůležitější je zcela jistě spojení se základní školou. Díky skvělé spolupráci s vedením školy a samozřejmě i se
zřizovatelem, máme školku vybavenou
moderními hračkami a pomůckami, na
školní zahradě mohou děti využívat hrací prvky.
Současná role mateřské školy spočívá
v podpoře výchovného působení rodiny,
ve vytváření podnětného prostředí pro
rozvoj dětí. Je etapou vzdělávání, v němž
dítě získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe
a první podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.

Samostatná budova
Výstavba nové budovy mateřské školy byla zahájena 24. 6. 1976. Dokončenou školu začaly navštěvovat děti od října 1978. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola
organizačně spojena se základní školou.
Dnešní podobu získala budova po rekonstrukci v roce 2003. Jsou v ní dvě herny, umývárny a WC, šatny pro děti i personál, přípravny jídel a kabinety. Kapacita
je 50 dětí. V suterénu je umístěna školní
jídelna – vývařovna, odkud se dováží obědy také do ZŠ. Nad mateřskou školou bylo
zbudováno pět bytů.

V posledních letech prošla
mateřská škola mnoha změnami,
ty nejvýznamnější:
✓ Byl pořízen nový nábytek a podlahové krytiny do tříd, hry a didaktické pomůcky odpovídající požadavkům moderní výuky
✓ Byla rekonstruována školní kuchyně
a přípravny jídel
✓ Velkým oříškem byla kanalizace, kterou v roce 2016 obec k naší plné spokojenosti vyřešila
✓ Pro obohacení mimoškolní činnosti byla z Grantu MMO pořízena keramická pec
✓ Děti mohou pracovat na dětském počítači SMART KIDS
✓ Na školní zahradu byly pořízeny hrací prvky, otočný bagr, zahradní domek
na hračky a vyvýšené záhony pro pěstitelské práce našich nejmenších

Vzdělávací činnost
Něco z historie
Zřízení mateřské školy
Výnosem zemské školské rady v Ostravě ze dne 5. dubna 1948 byla se souhlasem ministerstva školství a osvěty zřízena
mateřská škola v Proskovicích. Vyučování započalo dnem 1. září 1948. Mateřská
škola s jedním oddělením byla umístěna
v budově národní školy. Pro školní rok
1948/1949 bylo zapsáno 40 dětí. Pracovala zde jedna učitelka Libuše Kubalová,
provdána Janošková, která byla zároveň
jmenována ředitelkou mateřské školy.
Opatrovnicí byla MNV ustanovena Květoslava Paličková. Správu školy vedl ředitel národní školy Vladimír Vidlička.

Našim hlavním cílem je vytváření bezpečného prostředí pro získávání všestranných vědomostí a dovedností v rámci
kompetencí pro děti předškolního věku.
Vzdělávání probíhá ve dvou třídách –
Boučci a Motýlci – podle filosofie: co slyším – to zapomenu, co vidím – to si zapamatuji, co vyzkouším – to pochopím.
Umístění mateřské školy v blízkosti lesa,
potoka a louky přímo vybízí, abychom dětem umožnili v rámci environmentální
výchovy prozkoumávat prostředí, aby pochopily souvislosti a zákonitosti společnosti, lidí, přírody a pomáhaly chránit vše
živé. Společně hledáme cesty, jak se starat o sebe a své zdraví, jak se zodpovědně chovat ke svému okolí. V rámci polytechnické výchovy nám děti pomáhají při

úklidu školní zahrady a při pěstitelských
pracích.
Dětem nabízíme klidné podnětné prostředí, laskavý přístup, respektujeme dítě
takové, jaké je. Výuku obohacujeme výlety, exkurzemi a návštěvami divadel v MŠ
i mimo.
Pro rodiče pořádáme tvůrčí dílny s dětmi, besídky a společná setkání. Rodiče mají možnost vyjádřit své názory, nápady. Ve spolupráci s rodiči se snažíme,
aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně a šťastně.
V nadcházejícím pětiletém období se
spolu za základní školou zaměříme na environmentální a polytechnickou výchovu,
což jsou hlavní společné cíle VIZE školy.

Tradice a zvyky
v mateřské škole
✓ Spolupracujeme se ZŠ, účastníme se
některých společných projektů, vzájemně se navštěvujeme – Zápis do
1. třídy, Halloween, tvůrčí dílny, Den
dětí, Pálení čarodějnic, Drakiáda, přehlídka dravců a další
✓ Místní hasiči pro nás každoročně připravují cvičný poplach
✓ Kreativní klub pomáhá při různých
příležitostech – Den dětí, zdobení
stromečku
✓ Pravidelně navštěvujeme knihovnu
✓ Spolupracujeme s policií ČR
✓ V jarních měsících jezdíme do školy
v přírodě
✓ Navštěvujeme lesní školu v Bělském
lese, přírodovědné centrum v Ostravě
– Porubě, Dolní oblast Vítkovic s programem po předškoláky
✓ Každoročně chodíme plavat do Fry
Relax ve Fryčovicích, v zimě jezdíme
na lyžařský kurz na Bílou v Beskydech
✓ Do MŠ za dětmi přicházejí – kouzelník
Aleš, divadlo Smíšek a interaktivní divadlo, Hopsalín
✓ „Co se stane když“ – chemická laboratoř pro předškoláky – zde se děti seznamují s chemickými zákonitostmi
✓ Děti pravidelně vystupují na „Vítání
občánků“ na obecním úřadě
Přejme škole, učitelům i dětem, aby se
jim stále dařilo a vedlo jak doposud a aby
každý z nich zde chodil rád.
Danuše Karasová
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Akademie k 70. výročí založení předškolního
vzdělávání v Proskovicích
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OZO Ostrava zve na tradiční den otevřených dveří
Zajezdit si ve šlapacím autíčku z popelnice, prozkoumat popelářský vůz a případně si odnést domů jeho malý model,
zahrát si nejrůznější hry zaměřené na využívání odpadů, vidět, jak se zpracovává odpad, zasadit kytičku do zeminového
substrátu vytvořeného z bioodpadu… To
je jen malý výčet aktivit připravených pro
dětské návštěvníky dne otevřených dveří
městské odpadové společnosti OZO Ostrava, který se uskuteční v sobotu 22. září.
Dveře areálu v Kunčicích budou ten den
od 9 do 16 hodin otevřeny všem, kteří se
chtějí detailně seznámit se zpracováváním odpadu a se vším, co s tím souvisí.
Chybět tedy nebudou ani prohlídky třídicích a zpracovatelských linek s odborným
výkladem.

„Typickými návštěvníky našeho dne
otevřených dveří, jenž pořádáme co dva
roky, bývají sice rodiny s dětmi, ale akce
je koncipována pro všechny generace,“
zve Vladimíra Karasová ze společnosti
OZO Ostrava a zdůrazňuje, že letos firma
představí i novou linku na výrobu paliva.
„Chceme se tentokrát prezentovat především jako výrobce paliv. Toto zaměření není u odpadových firem příliš obvyklé,
takže příchozí mají jistotu, že se seznámí
s něčím, co je výjimečné nejen v rámci
kraje, ale i republiky. Ukážeme jim však
nejen to, že je třeba odpady třídit, aby
mohly být co nejlépe využity, ale že úplně
nejlepší je odpad nevytvářet. Proto bude

součástí celodenního programu také upcyklační jarmark zaměřený na to, jak využívat staré věci a přetvářet je na něco úplně nového. Kromě možnosti zakoupit si
takové výrobky přímo od jejich tvůrců tu
budou různé tvůrčí dílny, kde bude možné například se naučit, jak vyrobit tašku
ze starého trička nebo ze starých sklenic
vázu.“
Navíc bude před dnem otevřených dveří všem ostravským domácnostem doručena brožura, která filozofii nevytváření odpadu a jeho opakovaného využívání
blíže představí a jejíž součástí bude i dotazník s několika otázkami zaměřenými
na nakládání s odpady ve městě. Ti, kteří
vyplněný dotazník během dne otevřených
dveří odevzdají, dostanou praktický dárek
v podobě nápadité nákupní tašky. Tu pak
mohou mít neustále po ruce, aby si z obchodů nemuseli odnášet nákup v jednorázových taškách, které jako odpad zatěžují
životní prostředí.
Bližší informace o programu budou zveřejněny v průběhu září na www.ozoostrava.cz.
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Zveme všechny občany k účasti.



V budově úřadu bude instalována
výstava historických fotografií a tablo
československých legionářů – rodáků
a občanů Proskovic.

 

v sobotu 27. října 2018
v 16 hodin u pomníku



na slavnostní shromáždění
ke 100. výročí vzniku Československa
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