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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
blíží se konec roku, s ním nejkrásnější
svátky v roce a my jsme zase na začátku.
Začíná nové volební období a já vám chci
poděkovat jménem všech nově zvolených
zastupitelů za projevenou důvěru ve volbách pro volební období 2018 - 2022.
Úspěch Sdružení nezávislých kandidátů
Proskovice vidím z vaší strany jako ocenění naší dobré práce v minulém období.
Ustavující zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Proskovice proběhlo 1. 11.2018 v sále restaurace U Psoty.
15 nově zvolených zastupitelů představuje sourodou skupinu, která má upřímný zájem zabývat se s rozvahou rozvojem
obce. Přeji novému zastupitelstvu dostatek energie pro úspěšná řešení místních problémů, dobrou spolupráci s úřadem městského obvodu a s vámi - občany
Proskovic.
Na pozici tajemnice úřadu městského obvodu nastoupila 1. 11. 2018 paní
Ing. Jitka Blažková, MPA, které přejeme
ve vedení úřadu hodně zdaru. Rozloučili jsme se s paní tajemnicí Bc. Miloslavou
Vidličkovou, která po patnácti letech práce v roli tajemnice ukončila pracovní poměr odchodem do důchodu. Děkujeme jí

Zimní vydání 2018
za dlouholetou práci pro obec a přejeme
jí zdraví, štěstí a pohodu v nové etapě života. Znalost místních problémů, přehled
v legislativě a organizační praxi v rámci
kultury bude moci uplatnit jako nově zvolená zastupitelka.
Několik našich občanů pracuje pro
úřad městského obvodu na základě dohody, v rámci níž se starají o pořádek veřejných prostranství, hřbitova, chodníků, zastávek, provádí úklid cyklostezky,
zimní údržbu a drobné opravy majetku. Potkáváte je běžně při plnění těchto
pracovních povinností. Je to paní Milada Konečná, pan Bernard Jařabáč, Oldřich Kovalčík, Jiří Kozar a Libor Stuchlý.
Bez jejich pomoci bychom se opravdu neobešli. Jenže těžkou manuální práci nemohou ani oni dělat donekonečna. Přibývá let i zdravotních problémů,
mů, takže
nám postupně odcházejí. Letos
os ukončí
svou mnohaletou péči o hřbitovv a prostor u pomníku také paní Milada
ada Ko-nečná. Spolehlivost a poctivost
st její
práce nám bude jistě chybět. Děkujeme jí za práci pro obec, přejeejeme hlavně zdraví a hodně radossti ze života. Věřím, že nám do
o
budoucna bude sloužit dobrými radami ve svém oboru.
Sečení obecních pozemků prováděl po celý rok Vítt

Havránek z Nové Bělé a zimní údržbu
Václav a Stanislav Sojkovi. I v těchto službách nastává změna. Zimní údržba místních komunikací zůstává Václavu Sojkovi,
chodníky budeme čistit vlastní technikou,
kterou jsme zakoupili také kvůli sečení. Pro tuto práci jsme přijali nového zaměstnance – pana Petra Tomáše. Poslední změnou je ukončení smluvního vztahu
s realitní agenturou City – správa domů.
Činnost této realitní agentury přechází od
1. 1. 2019 na pracovníka ÚMOb Proskovice paní Barboru Urbánkovou.
Život přináší stále změny, někdy k dobrému, jindy nám změny život ztěžují. Proto ale žijeme v rodinách, spolcích, zájmových skupinách, obci, kde bychom měli
vnímat jeden druhého a bez výzvy, vlastním rozhodnutím zasáhnout podáním
pomocné
p
omocné ruky, když je to třeba. Lidí,
kteří
k
kt
eří rádi pomohou a nikde se tím necchlubí,
ch
lubí, jje naštěstí pořád dost.
Přeji vám v tomto adventním
Přej
čase prostor k setkávání s nejbližšími,
s rodinou, přáteli, abyb
liž
cchom si uvědomili, co pro sebe
ch
zznamenáme. Zároveň přeji
všem šťastné a veselé Vánoce a spokojenost v pracovním i osobním životě po celý
příští rok.
Marie Matějová

Urgentní telefonní číslo Městské policie - IVC Ostrava-Jih,
Kaminského 636/12 je 950 734 156. Také lze volat 156
(obě telefonní čísla fungují 24 hodin denně).
• volat při páchání jakékoliv trestné činnosti nebo v případě pohybu
podezřelých osob
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 25. zasedání mimo jiné:
• schválilo Zprávu o hospodaření MOb Proskovice za 1. pololetí
• schválilo Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu MOb Proskovice na rok 2019

Zastupitelstvo na svém 1. ustanovujícím
zasedání mimo jiné:
• stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů ZMOb
a počet členů rady MOb
• zvolilo starostku, místostarostu a dalších členů rady
• zřídilo výbor finanční a kontrolní a stanovil počtu jejich členů, a proběhla volba předsedů a dalších členů
• schválilo Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
S00072/2018 na stavební akci “Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Rada na svých schůzích mimo jiné:
• schválila zřízení stavební komise Rady městského
obvodu Proskovice
• schválila zřízení kulturní komise Rady městského
obvodu Proskovice
• schválila termíny zasedání zastupitelstva a schůzí
rady v roce 2018 a 2019
• projednala a schválila vyjádření k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby “Zvýšení bezpečnosti

silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích”
• rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku par. č. 650/1, trvalý travní porost o výměře
10 000 m2
• souhlasila s návrhem rozpočtu městského obvodu
Proskovice na rok 2019 a střednědobého výhledu na
léta 2020 - 2022
• vzala na vědomí oznámení Základní a Mateřské školy Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace o přerušení provozu mateřské školy
a školní družiny v období vánočních prázdnin
• schválila nové Zásady pro přidělování obecních bytů
• schválila zvýšení nájemného v obecních bytech na ul.
Buková a Na Smyčce, návrh nových Smluv o nájmu
bytu a návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
• schválila aktualizaci povodňové komise městského
obvodu Proskovice
• schválila program 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Proskovice konaného dne 12. 12. 2018
Jitka Blažková

Omezení úředních hodin v závěru roku
čtvrtek

27. 12. 2018

otevřeno od 8:00 – 14:00 (poslední úřední den v roce)

pátek

28. 12. 2018

úřad uzavřen

pondělí

31. 12. 2018

úřad uzavřen

středa

2. 1. 2019

otevřeno od 8:00 – 17:00 (první úřední den v novém roce)

Děkujeme za pochopení
a přejeme klidné prožití doby vánoční a do nového roku vše dobré.
za pracovníky ÚMOb Proskovice
Jitka Blažková
tajemnice
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Seznam členů Zastupitelstva městského obvodu
Proskovice pro volební období 2018 – 2022
(řazeno dle počtu získaných hlasů)
JMÉNO (kandidátní listina)

FUNKCE V ZASTUPITELSTVU

Mgr. Marie MATĚJOVÁ (SNK Proskovice)

starostka

Ing. Zdeněk DVORSKÝ (SNK Proskovice)

místostarosta,
předseda stavební komise

Ing. Petr PALIČKA (SNK Proskovice)

radní

Mgr. František GRYGAR (SNK Proskovice)

radní, člen kulturní komise

Radovan MATĚJ (SNK Proskovice)

člen ﬁnančního výboru

Mgr. Eva PETRŮJOVÁ (SNK Proskovice)

předsedkyně kontrolního výboru

Jiří BENDA (SNK Proskovice)

člen stavební komise

Ing. Milan PALIČKA (SNK Proskovice)

předseda ﬁnančního výboru

Regina ŠERÁ (SNK Proskovice)

členka stavební komise

Bc. Miloslava VIDLIČKOVÁ (SNK Proskovice)

radní,
předsedkyně kulturní komise

Tomáš KŘŮMAL (SNK Proskovice)

člen kontrolního výboru

Marek KUNZ (SPOZ)

člen kontrolního výboru

Jiří ŽÍDEK (SPOZ)

člen stavební komise

Václav KOPERA (KSČM)
Ing. Dana MAKAROVÁ (ČSSD)

členka ﬁnančního výboru

Další členové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva:
Ing. Milan BALABÁN – člen stavební komise
Květoslava MOTLOVÁ – členka kulturní komise
Mgr. Karla KALOČOVÁ – členka kulturní komise
Gabriela MAKAROVÁ – členka kulturní komise

Každá obec má zpracován povodňový plán, jehož nedílnou součástí
je ustanovení povodňové komise. Složení povodňové komise je následovné:
Mgr. Marie MATĚJOVÁ – předseda, Ing. Zdeněk DVORSKÝ – místopředseda,
Ing. Jitka BLAŽKOVÁ – tajemnice, Václav SOJKA, Petr MATĚJ a Martin SYSLO – členové.
Věra Adámková
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Aktuální složení
zaměstnanců
úřadu a jejich
stručná pracovní
náplň

Zprávičky…
Ranní podzimní foto ocúnů z louky na soutoku Odry a Ondřejnice. “Jsou elegance
sama“, napsal autor Ing. Radim Jarošek, redaktor časopisu Poodří.

Tajemnice
Ing. Jitka BLAŽKOVÁ, MPA
(příprava jednání rady, zastupitelstva
a výborů, personální agenda, střet zájmů, smluvní vztahy, kontroly, pohledávky, školství)

Úsek vnitřních věcí
Věra ADÁMKOVÁ

Cena Senior roku 2018
Agentura Sen - sen se sídlem v Praze udělila 20. září 2018 na návrh městského obvodu Proskovice a TJ Sokol Proskovice Čestné uznání Senior roku panu PaedDr. Karlu
Sýkorovi za celoživotní práci pedagoga, který myslí na budoucnost svého kraje ve smyslu péče o zachování úcty k historii místa, ve kterém žijeme.

(podatelna, CzechPOINT, hřbitov, pokladna, občanské záležitosti - vítání
občánků, jubilanti, evidence obyvatel,
přidělování domovních čísel, ověřování, psi, ztráty a nálezy, úřední deska,
volby, webové stránky, zpravodaj, archiv)

Úsek ﬁnanční
Táňa PALIČKOVÁ
(tvorba rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, vedení účetnictví, DPH, fakturace, inventarizace
majetku, pohledávek a závazků, ověřování)

Úsek majetkoprávní
a stavební správy
Jitka HYKLOVÁ

100. výročí vzniku ČSR
Od začátku října do poloviny listopadu byla pro širokou veřejnost instalována výstava historických fotografií Proskovic v prostorách místního úřadu. Setkala se s velkým
uznáním u občanů Proskovic i hostů. 27. října proběhla u pomníku padlých pietní slavnost ke 100. výročí vzniku ČSR. Zazněly slavnostní pochody a Československá státní
hymna v podání dechové hudby Proskovjanka, slavnostní projev místostarosty Zdeňka
Dvorského, recitace vlasteneckých veršů J. Seiferta v podání žáka ZŠ Proskovice Alexe
Bednáře. Položení věnce k památníku se ujali členové SDH Proskovice a TJ Sokol Proskovice. Ve slavnostních uniformách splnili úkol čestné stráže na jedničku.

(veřejné zakázky, příprava návrhů majetkoprávních záležitostí, souhlasů se
stavbou, vstupů na pozemky, územní plán, kácení dřevin, silniční správní úřad, pasport místních komunikací, koordinace stavební činnosti v obci)

Úsek bytového
a ostatního hospodářství
Barbora URBÁNKOVÁ
(objednávky, evidence smluv, BOZP,
záměry pronájmu, od ledna 2019 bytová agenda, ověřování, zajištění oprav
a revizí majetku, kurýrní služba)

Úsek údržby
Petr TOMÁŠ
(údržba a čištění komunikací, sečení travních porostů, běžný úklid veřejných prostor, domovnické a řemeslné
práce)

21. září jsme na úřadě přivítali naše nové občánky. Tentokrát to byli 4 kluci a 4 holčičky. Všem přejeme hodně radosti, štěstí a lásky. Dětem z mateřské školky a jejich
paní učitelce děkujeme za hezké vystoupení.
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Přístavba WC u kostela
sv. Floriána
V neděli 2. 12. byla slavnostně otevřena přístavba WC
u kostela sv. Floriána.
Ze stavebního hlediska se jedná o dvě samostatné stavební
akce. Přípojku vody a kanalizace, kterou projekčně zpracovala Ing. Věra Menšíková, a vlastní přístavbu WC, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří Klimek. Projekční práce a povolování trvalo více než dva roky. Stavbu na základě výběrového řízení
provedla společnost Jurčík - Stavebnictví s.r.o.
Do rozpočtu stavby financované farností v hodnotě 500 tisíc Kč věnoval městský obvod Proskovice dar 100 000,- Kč.
Přístavba nenarušila vzhled kostela a přitom splnila požadavek chybějícího sociálního zázemí a dostupnosti vody.
Za proskovické farníky děkuji všem, kteří se na akci podíleli nebo ji podporovali a také všem sousedům za trpělivost při
provádění nezbytných výkopových prací na přístupových komunikacích.

Lékaři informují…
ORDINAČNÍ DOBA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
– zdravotní středisko Stará Bělá
MUDr. Pika, tel.: 596 769 033
27. 12. 2018 (čt) 8:00 – 12:00
28. 12. 2018 (pá) 8:00 – 12:00
31. 12. 2018 (po) ZAVŘENO

MUDr. Komínková (dětské)
27. 12. 2018 (čt)

Martin Menšík

ZAVŘENO – zástup MUDr.
Trávníčková, ambulance
O-Výškovice, 8:00 – 11:00

28. 12. 2018 (pá) ZAVŘENO – zástup MUDr.
Trávníčková, ambulance
O-Výškovice, 8:00 – 11:00
31. 12. 2018 (po)

ZAVŘENO – bez zástupu

Poradna pro miminka přesunuta na 3. 1. 2019

MUDr. Velký (zubní)
27. 12. 2018 - 2. 1. 2019

ZAVŘENO

Rehabilitace
27. 12. 2018 - 1. 1. 2019

ZAVŘENO

Lékárna U sv. Jana
27. 12. 2018 (čt) 8:00 – 14:00
28. 12. 2018 (pá) 8:00 – 14:00
31. 12. 2018 (po) ZAVŘENO
Simona Holaňová

Vánoce v kostele sv. Floriána:
24. 12. 2018

Štědrý den

22:00 hod.

Půlnoční mše vánoční

Změna adresy oční ambulance
ve Staré Bělé
Nová adresa:

25. 12. 2018

1. svátek vánoční

10:00 hod.

Slavnost Narození Páně

26. 12. 2018

2. svátek vánoční

10:00 hod.

Svátek sv. Štěpána mučedníka

26. 12. 2018
16:00

Vánoční koncert ženského sboru

Oční ambulance
MUDr. Petra Pastorová
Zdravotnické středisko Mediland
Zd. Chalabaly 3041/2
70030 Ostrava- Bělský Les
telefonní číslo zůstává nezměněno:
596 769 380
MUDr. Petra Pastorová
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Zprávičky…
Tradiční předvánoční jarmark
30. 11. proběhl v sále restaurace U Psoty tradiční jarmark . Radost z nákupů i z prodeje výrobků byla největší hlavně u dětí. Pohyb
a rej v sále zklidnili a ozdobili Příběhem Ježíška žáci 1. a 3. ročníku ZŠ. Za poetické odpoledne děkujeme Kreativnímu klubu žen ,Ostravským městským lesům, SDH , Českému svazu včelařů, pedagogům a dětem ZŠ a MŠ Proskovice.

Revitalizace Mlýnského náhonu
Náročný projekt čištění potoka, kácení a ořezy dřevin v délce 2,5 km spojené s úklidem a úpravou terénu ještě probíhá. Chcete-li
vidět výsledek, je třeba se projít v krajině. Na ukázku nabízíme pár fotografií.
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Proskovické rybníky
Pokaždé, když jdeme na procházku k řece Odře, musíme
projít přes zbytky hrází zaniklých rybníků. Vždy se mi vtírala do mysli otázka, kdo a kdy
tyto hráze postavil? Nikdy jsem
k historii rybníkářství na území
severovýchodního cípu Moravy
(mezi řekami Odrou a Ostravicí) žádnou knihu, ani odbornou studii nenašel. Tak nezbývalo než pátrat v hlubinách
naší historie. Jak je nám známo, s biskupskou kolonizací
v třináctém století se zde objevují názvy sousedních vsí Stará Ves a Stará Bělá. Je možné,
že tyto vsi podle názvu Stará,
vznikly pravděpodobně rekolonizací stávajících osad. Těžko přístupná krajina mezi těmito vesnicemi a řekou Odrou
byla pokryta lesem a čekala na
svou kolonizaci. V tomto prostoru pak vznikly naše Proskovice, o kterých je první písemná zmínka ve druhé polovině
14. století. Od samého počátku
zde bylo deset usedlostí. Markéta Petřvaldská a její syn Petr
daruji za věrné služby Šimonu
Proskovskému (pravděpodobně zakladateli) dědičné fojtství
v Proskovicích.
První zmínka o našich rybnících je z roku 1450, kdy Jaroslav Petřvaldský z Petřvaldu
(potomek Petra z Petřvaldu)
měl v držení Košatku, Petřvaldík s dvorem, půl Proskovic
a k nim dva rybníky. Naše rybníky byly postaveny v místech
po lužním lese na rovině oderské nivy. Jednalo se původně o mokřiny, do kterých směřovala voda z výše položených
míst celého katastru k Odře.
Byla to voda z Vlčinca, od bělidel pod Příhlavkem, z Obecního potoka z Padola, od bělidla pod dnešní školou (v místě
Matějových chalup), Dolového potoka a nakonec i z Hůrky Pod Ferdou. Celý prostor trpěl častými záplavami z Odry,
proto jej nebylo možno plnohodnotně využít pro zemědělství. Byl ale vhodný pro rybníky. Rybníky postavené v rovině
musely být obklopeny hrázemi

po celém jejich obvodu. Jednalo se podle dnešní terminologie
o stavbu sypané hráze. Stavby rybníků byly nákladnou investicí, ale rybí produkce v té
době předčila mnohé zemědělské produkty, proto se vyplatila. Rybníky zakládala nejen šlechta, ale i města, církev
a později i další bohatí svobodní občané, či měšťané. Je zřej-

Oderské údolí bylo od starodávna po obou stranách řeky
využíváno k rybníkářství. Rybníky byly stavěny na přítocích
Odry po obou stranách. U nás
byla rybniční soustava vybudována od hranice se Starou
Vsí na jihozápadě až po hranici se Starou Bělou na severu.
Při badání v archivech
jsem narazil na zápis dato-

Současný Myslivecký rybník = Myslivjak
mé, že nízký počet poddaných
nebyl schopen provést tak rozsáhlé stavby, neboť jejich robotní povinností sotva stačily
na zemědělské práce k obživě
pána a vlastní rodiny.
Výstavbou rybníků se zabývaly větší komunity v čele s mistry rybníkáři. Mistři - rybníkáři pomoci jednoduchých
pomůcek museli vyměřit nejen
samotné rybníky, ale též výhodnou vodní cestu, která obvykle využila energie přiváděné vody k pohonu mlýna, jež
byl součástí celé vodní soustavy. Jak taková hráz vypadala?
Ve vytýčené trase hráze byly
zatlučeny řady kůlu propletené
proutím, prostor mezi nimi zaplněn kameny a hlínou. Šířka
a výška hráze musela odpovídat parametrům podle rozlohy
rybníka. Korunou hráze vedla cesta k obsluze rybníků a na
louky u Odry. Tyto pozůstatky
hrází, dlouhých téměř dva kilometry, jsou dnes nejstarší památkou stavebních činností na
území Proskovic.

vaný 3. decembr. 1603, kdy
Hynek Syrakovský z Pěrkova přebírá léno na Staré Vsi
i jménem nezletilých bratrů,
Jana a Stibora, s popisem panství. V tomto zápisu je mimo
jiné uvedeno, že přejímá ves
Proskovice s rybníky velkými
i malými od starodávna k Staré Vsi náležitými, s dvorem,
rolemi a lukami k tomu dvoru náležitými. Dále zde popisuje, že na řece Lubini je stav
dělaný k jednomu břehu pána
Petřvaldského ku Košatce náležitým, kterýmžto stavem
voda na rybníky jeho Proskovské se nahání. Z toho je zřejmé, že Lubina byla pro případ
sucha stabilnějším zdrojem
vody, než Ondřejnice. My
dnes víme o nedostatku vody
v 16. stol. souvisící s celkovým
oteplením a vysušováním evropské pevniny, patrném na
tání a ústupu alpských ledovců. Suché období charakterizovaly nálety kobylek na Moravu v létech 1544-1547, časté
a prudké dešťové přívaly, kte-

ré svou prudkostí a rychlostí
způsobily hodně škod.
Další zmínkou je ocenění
rybníků ke zvodu na majetek
Syrakovských v r. 1619.
Ranou pro rybníkářství byla
třicetiletá válka, kdy vojska
všech stran drancovala a často vypouštěla rybníky.
Cenný je pro nás nákres prostředního rybníka z r. 1688,
který zobrazuje rybník s hrází, dvěma příkopy přívodu
vody a příkop spojující horní
rybníky se středním a dolním
rybníkem. Nákres vypracovala komise, která přišla prošetřit stížnost poddaných na
přetěžování robotou s výsledkem zamítnutí jejich požadavku a ještě uložením povinností
prosekávaní ledu na prostředním rybníce.
V mapách jsou poprvé uvedeny rybníky na Millerové
mapě Moravy z r. 1720. Na
této mapě je mezi rybničními hrázemi a Odrou ještě zakreslen lužní les. Dále je tam
zřejmě chybně zakresleno napájení rybníků z Odry. Z historických pramenů víme, že
přímého napojení na Odru se
všichni vyhýbali, neboť v přívalových deštích a za velké
vody hrozilo poškození stavu
i rybníka. V naší oblasti tvořila Odra zemskou hranici se
Slezskem. Jakékoli zásahy do
jejího toku byly často příčinou problému, který byl řešen na vyšší úrovni mezi biskupem a slezskou šlechtou.
Na vojenském mapování jsou
rybníky již uváděny jako periodické. Můžeme se domnívat,
že v době kdy probíhalo mapování, byly rybníky letněny, neboť ještě koncem 18. stol. jsou
v urbáři zaznamenány rybniční práce. Později z map úplně zmizí. Josefínské reformy a růst populace vyžadují
potřebu rozšíření zemědělských pozemků k obživě obyvatelstva. Devatenácté století
se zrušením roboty znamená
definitivní zánik rybnikářství
v Proskovicích.
Jiří Lyčka, kronikář
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Z mateřské školy
Ani jsme se nenadáli a máme tady konec roku. Byl náročný,
naplněný usilovnou prací všech, kteří se starají o ty nejmenší paní učitelky, paní uklízečka, paní kuchařky a v prvním pololetí i chůva k dvouletým dětem. Stejně tak, jako každým rokem,
se zamýšlíme, jaký by ten uplynulý, co se nám podařilo, co jsme
nestihli a na co se zaměříme následovně. Co však stále zůstává,
je láska k dětem. Je povzbuzující a zároveň motivující, když vidíte, jaký pokrok udělá dítě, které nastoupí do MŠ, často ještě
před třetím rokem, a co všechno zvládne, když mateřskou školu opouští. Spousta dětí zde tráví až devět hodin denně. Je to

velká zátěž. Pro paní učitelky to znamená, že musí připravovat
program, který bude pro děti zajímavý a při tom rozšíří jejich
dovednosti, vědomosti a upevní znalosti. Není to snadná práce a nemůže ji vykonávat každý. O to více si vážím všech, kteří s dětmi pracují.
Nadešel čas adventu, čas, který nás vrací k tradičním hodnotám – k rodině, vzájemným návštěvám a setkáním s blízkými i přáteli. Přeji vám všem krásné Vánoce v kruhu nejbližších,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.
Danuše Karasová, vedoucí učitelka MŠ

Ze základní školy
Projekt Edison
Naše škola se zapojila do projektu
Edison, který pořádá organizace AIESEC,
a od 1. 10. do 7. 10. 2018 hostila dvě studentky ze zahraničí - Lile z Gruzie a Anisyu z Indonésie. Od pondělka do pátku
byly obě součástí naší školy – zúčastnily
se každodenního školního dění:
 v každém ročníku představily prostřednictvím prezentace svou zemi
 spolupracovaly s žáky ze 4. ročníku
na projektu „Reporters“
 přihlížely akci „Ostravská DNA“, kterou absolvovali žáci 5. ročníku
 zúčastnily se aktivit ve školní družině – procházka Proskovicemi s anglickým výkladem
 připravily si odpolední aktivity pro
děti ve školní družině – tanec, písně
atd.
Všichni žáci tak měli jedinečnou příležitost se zdokonalit ve svých komunikačních dovednostech v cizím jazyce, poznat
jiné kultury. Obě studentky kromě naší
školy rády poznaly zajímavá místa, kulturu, náš životní styl. Toto jim umožnily
paní učitelky a někteří rodiče, kteří je vzali na výlet. Tímto bych jim chtěla poděkovat za spolupráci.
Jana Vahalíková

Ten vanočni čas
dočkali zimy zas…..
….a tak i v naší proskovické škole prožíváme adventní období, mimo jiné i proto,
abychom si připomněli a ctili tradice našich předků. Ze tříd se začaly ozývat zpěvy vánočních písní a koled. To se prvňáčležitosti bude na chodbě školy slavnostně
zapálená 1. adventní svíce a žáci nám připomenou, jak to bylo kdysi „na Ondřeja“
a „na Barboru“. A aby bylo veseleji, zdi
naší školy budou rezonovat zpěvem vánoční písně, kterou se společně naučíme.
Tato krátká a sváteční zastavení proběhnou ještě třikrát (jako zbylých svící na
ci chystají na své první vystoupení, které
zpestří chystaný vánoční jarmark v restauraci U Psoty. Připravují si dramatizaci příběhu o Ježíškovi. Tak se také krátké
pásmo, složené z vánočních písní a koled,
nazývá. Skvěle je doplňují vybraní a již
zkušení žáci 3. ročníku.
Předchozí den v rámci Dne otevřených
dveří na naší škole mohou rodiče nahlédnout nebo se stát i součástí výuky ve vybraných hodinách. Při této výjimečné pří-
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adventním věnci) a budou nám připomínat blížící se Vánoce.
Ve čtvrtek 6. prosince přijde do školy Mikuláš, možná i s čertem. Snad nám
čert nikoho do pekla neodnese! Odpoledne se mohou rodiče se svými dětmi těšit
na tvořivé vánoční dílny, které proběhnou
v prostorách školy.
Abychom si dovedli ještě lépe představit, jak lidé kdysi prožívali vánoční čas,
vypraví se 12. prosince žáci 1. a 3. ročníku
na exkurzi do Valašské dědiny v Rožnově
pod Radhoštěm.
V závěru bych vám popřála slovy vánoční lidové písně našeho regionu:
„Vinšujem vam štěsti, zdravi, svate Boži
požehnani, požehnani teho domu, co dobreho všecko k tomu.“

jsou vrženy; Teorie modré krve aneb běh
na dlouhou trať a tvořili ostravskou DNA.
Jak se líbilo páťákům ve Světě techniky Ostrava?
„Svět techniky je úžasný. Mnoho různých věcí a akcí, kterými se můžete učit,
cvičit a bavit. Kostky jsou vrženy - naučil jsem se kouzlo s kostkou. Barvy, světlo, stín - dělali jsme pokusy s barevnými
světly.“

Kateřina Holaňová

Svět techniky
Ostrava
V podzimních měsících navštívili žáci
5. ročníku proskovické školy Svět techniky Ostrava, kde se zúčastnili vzdělávacích programů Barvy, světlo, stín; Kostky

„Líbí se mi, že Svět techniky vymýšlí
spoustu zajímavých akcí a aktivit i her pro
děti a mládež.“
„V programu Teorie modré krve jsme si
hráli na docenty, odměřovali krevní plazmu, počítali bílé a červené krvinky. Na
červené krvinky jsme si zahráli.“
„Paní lektorka nás nazývala „kolegové“.
Ukázala, jaké další barvy krve existují,
např. modrá, zelená a žlutá. Po zkoumání jsme sdělili, zda je náš pacient zdravý
nebo nemocný.“
„Líbily se mi všechny akce.“
„Krev se dělí na skupiny. Liší se krev
lidská od zvířecí. V bílých pláštích jsme
zkoumali krevní destičky. Proměnili jsme
se v červené krvinky a s kyslíkem jsme si
proběhli celý krevní oběh. Program byl
poučný i zábavný.“

„Ostravská DNA je akce pro školy. Naše
škola se této akce zúčastnila již podruhé.
Děti z různých škol se snažily sestavit řetězec DNA. Každá skupina obdržela trička
a čepice jedné barvy a společně vytvořily
DNA z různých barevných částí. DNA se
skládá z adeninu, guaninu, cytosinu, thiaminu.“
„Prohlédli jsme si vynálezy, stroje a zařízení.“
„Měla jsem jiný tvar krvinek než ostatní.“
„Zajímavé bylo vidět prasečí a žabí sušenou krev pod mikroskopem. Program
bych ohodnotil desíti body.“
„DNA jsme sestavili pomocí instruktorů. Nejhezčí pohled byl z ptačí perspektivy.“
„Do Světa techniky jsme jeli autobusem
a tramvají. Líbila se mi laboratoř a šnečí
dům, do kterého jsem zalezla.“
„Na památku jsme obdrželi trička a čepice s nápisem DNA. Dozvěděli jsme se,
jak se DNA tvoří. Skládá se z pěti barev.
Vlákna - červená a modrá, buňky - zelená, bílá, žlutá.“
„Zaujalo mne ultrafialové světlo a rozbor krve. Doufám, že se do Světa techniky vrátíme.“
Přejeme vám i vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém
roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Za všechny školáky
Eva Paličková, ředitelka školy

Aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice

Tenisové mixy na konci prázdnin
Za hojné účasti hráčů i přihlížejících diváků se 1. září na kurtu za naší sokolovnou konal tradiční tenisový turnaj smíšených
dvojic. Některé zápasy se odehrály již v předvečer turnaje, aby byl
dostatečný prostor a čas pro klíčová utkání. Nutno podotknout,
že se nejednalo o náhodně vylosované dvojice, ale tenistky si předem zvolily ty nejlepší tenisty a přemluvily je, aby s nimi společně bojovali o vítězství v turnaji.
Skvělou pohodu tenisových čtyřher s úžasnými výkony všech
hráčů za fandění rodinných příslušníků i hostů podpořilo také
nádherné počasí babího léta. Nechyběl ani osvědčený kotlíkový
guláš, zelňačka, párky i klobásy na rožni a lahodné pití.
Z deseti přihlášených dvojic si vítěznou trofej odnesli Dáša
Pustková s Davidem Kalousem, na druhém místě skončili Ivana
Kunzová se Zdeňkem Dvorským. Děkujeme organizátorům akce
– oběma Tomášům - Kadlecovi a Křůmalovi, hráčům a divákům
za hezký sportovní a společenský zážitek.
Jitka Švihelová
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Aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz

Badmintonový turnaj
dvojic dětí i dospělých
Dne 17. 11. 2018 se konal druhý ročník badmintonového
turnaje pro děti a dospělé. Ráno od 9 hodin začaly mezi sebou soutěžit děti, přihlásilo se jich do turnaje celkem deset.
Systém hry byl takový, že si každý z hráčů vždy vylosoval na
jedno kolo čtyřhry jiného spoluhráče. Takových kol se uskutečnilo šest. Pak už šlo do tuhého a začalo se vyřazovat. To
znamená, že dvojice, která prohrála, v turnaji skončila. Do
konečného finále se pak probojovala čtveřice dětí Terka Adamovičová s Jakubem Poledníkem a Míša Netopilová s Davidem Poledníkem. Nakonec po pěkném souboji patřilo první
místo Terce s Jakubem.
Zpestřením turnaje dětí byla i závěrečná dvouhra o absolutního vítěze, v níž proti sobě nastoupili dva Poledníci: David a Jakub. Cenu si nakonec převzal Jakub. Myslím si, že děti
byly nadmíru spokojeny i s občerstvením, kde se o jejich bříška postarali Verča a Zdeněk Dostálovi, kteří pro ně připravili
chutné palačinky, jež byly v mžiku pryč z talíře.
V odpoledních
hodinách se pak
uskutečnil turnaj
dospělých, který
se nesl ve stejném
duchu jako u dětí.
Vítězem se stalo
ženské duo Regina Šerá a Simona
Kadlecová, které
porazily ve finále
dva chlapy Marti-

Nohejbaloví dorostenci
Proskovic končí v kraji úspěchem
V letošním roce vyvrcholila účast dorostenců naší T. J.
v Krajském přeboru dorostu – dlouhodobé nohejbalové soutěže pořádané Krajským nohejbalovým svazem. Letos totiž všichni hráči prvního týmu dosáhli devatenácti let, takže
od příštího roku se už navždy musí s dorosteneckou kategorií rozloučit.
Loučení to ale bylo vítězné a trojice opor – Jáchym Pivovar,
Daniel Franczyk a Marek Ptáček – dotáhli soutěž do vítězného konce. Nakonec se rozhodovalo až na závěrečném dvoj turnaji (dvojice i trojice) 22. září v Pustkovci, kam proskovičtí
přijeli s několikabodovou ztrátou, takže jejich naděje na celkové vítězství už byla spíše teoretická. Chlapci však na závěrečném podniku sezóny zabojovali a díky tomu, že zvítězili ve
všech zápasech, si nakonec „palmu vítězství“ přece jen odvezli.
Přes tento úspěch je však třeba říci, že s budoucností nohejbalu v Proskovicích to teď slavně nevypadá. Zmiňovaní chlapci se pravděpodobně po maturitě rozprchnou ven, a i kdyby
zůstali, na vytvoření týmu pro soutěž mužů to stačit nebude.
A v dorostenecké kategorii nemají vůbec žádné následníky.
Dá se tedy předpokládat, že po hezkých čtyřech letech, kdy
se v Proskovicích trénoval a hrál soutěžní nohejbal, se situace vrací k dřívějšímu stavu. Hrát se bude na zadním antukovém hřišti (případně na dolním tartanovém kurtu) „jen“ pro
radost z pohybu a hry…
… pokud se do začátku jara neobjeví noví zájemci o tuto
krásnou a ryze českou hru.
Karel Franczyk

Šestnáctá sezóna 1. Jarkov

na Adamoviče a Patrika Magnera. Turnaj se vydařil, jak ze
strany sportování, tak ze strany organizace, kde je třeba poděkovat hlavnímu organizátorovi Tomáši Kadlecovi i Verči
a Zdeňkovi Dostálovým, kteří se starali o stravu hráčů a pro
dospělé usmažili pro změnu bramborové placky, po kterých
se jen zaprášilo.
Těšíme se již na další ročník, který se snad opět uskuteční
za hojné účasti dětí i dospělých. Také bych chtěla poděkovat
všem rodičům a fanouškům, kteří se přišli podívat a podpořit
hráče v jejich výkonech.
Regina Šerá

Hrou nastávající šestnácté sezóny 1. JDS bude současná komedie z pera dobře známého britského autora Ray Cooneyho s názvem „PRACHY!!!“.
Hru připravujeme od léta 2018 a intenzivní zkoušení probíhá
od počátku září. Režisérem je zkušený harcovník Petr Rada protřelý mnoha inscenacemi, žánry, divadly i kursy a ověnčený mnoha cenami a uznáními. Soubor zůstává v podobném složení jako
loni, jen dvě dámy pauzírují a letos maturující Karlos Skupník,
jenž loni nahradil v souboru svou babičku Karlu, byl nyní vystřídán svou matkou – Renátou Skupníkovou. Komu ani doteď ještě nebylo jasné, že jde o silnou hereckou proskovickou rodinu, ať
se těší na premiéru.
V hlavní roli uvidí diváci tak jako loni Roberta Kolka (s patnácti
úspěšně odehranými sezónami na bedrech už mnohem spíše profesionál než amatér) a Šárku Janoutovou (letos bude hrát i v noční košilce!) a těšit se samozřejmě mohou i na své loňské oblíbence
– Marka Suchého (loni profesor botaniky, letos londýnský kriminální policista) a Marka Sendeckého (s velkou námahou přemaskovaný na indického řidiče taxi). Mnohem víc prostoru než loni
letos dostanou Daniel Skřipčák a Mirek Vašíček, protože loňskými výkony si o něj hlasitě řekli a svou šanci, jak se zdá, rozhod-
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Naši cyklisté testovali
Rychlebské cyklostezky

Prodloužený víkend na konci září strávilo 22 Sokolů na
kolech v Rychlebských horách. Bývalé Sudety na severu
Moravy jsou známé hustou sítí cyklostezek, málo frekventovanými silnicemi, ale hlavně stezkami pro bikery. Každý
z nás si tak mohl zvolit program podle své chuti a kondice.
Někteří absolvovali výlety z Černé Vody do Žulové, Lázní Lipová, do Jeseníku, někteří raději chodili pěšky na houby, ale
všichni si alespoň trochu vyzkoušeli jízdu v terénu.
Dva dny se zájemcům věnoval instruktor, kterého si “půjčovali” začátečníci i zkušení jezdci. Kromě triků na kole nás
naučil, jak se nebát, některé zase naopak, jak se dostatečně bát. Reportáž vám ukážeme na příštím letním kině. Na
konci víkendu jsme se shodli, že bychom se sem rádi vrátili, a rezervovali jsme si celý penzion i na příští rok. Pojeďte s námi!
Hana Matoušková

vské divadelní společnosti!
ně nepromarní. Tak se to aspoň všechno jeví z dosavadního zkoušení.

Víc napoví premiéra, která bude 22. 12. 2018.
Zatím se, prosím, připravte na to, že letošní hra bude:
 pořádná jízda
 plná skvělého anglického i celkově
situačního humoru
 velmi se točit kolem peněz a vůbec
ne malých
 společensky nekorektní
 náročná na pochopení vymyšlených rodinných vztahů – když je
ale divák nepochopí, nestane se
vůbec nic
 představovat pro hlavní hrdinku
Jean Perkinsovou nesnadnou volbu: Má jet první třídou letecky na
Bali nebo raději autem do márnice?
Hezkou zábavu s dobrým divadlem přeje T. J. Sokol Ostrava-Proskovice a 1. JDS
Karel Franczyk

Den naplno očima dětí

Dne 13.10. 2018 u sokolovny proběhl Den naplno, na kterém se nám moc líbilo. Branného běhu se zúčastnilo 50 dětí,
běželi jsme v okolí Proskovic a poté plnili různé disciplíny.
Hladoví jsme se přesunuli do areálu multifunkčního hřiště,
kde jsme byli po zásluze odměněni výborným obědem. Samozřejmě jsme ochutnali i guláše sedmi soutěžních družstev,
které se zúčastnili právě probíhajícího ,,GULÁŠFESTU‘‘. Najedení a vyřádění jsme se vydali v pozdějších hodinách a za
tmy s baterkami na dobrodružnou výpravu zpět do sokolovny za veselého pochodu. Na spaní v sokolovně nás bylo celkem třicet pět dětí, což bylo jistě náročné pro naše vedoucí
i instruktory, ale zvládli to ukázkově. Doufám, že se tento den
bude opakovat i v příštích ročnících.
Viktorie Adámková 12 let
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Sokol v zimě 2018/19
Činnost v naší jednotě se nezastavuje
ani v zimě, i když je omezena jen na tělocvičnu. Cvičení předškolních dětí, žákovských i ženských složek probíhá podle rozvrhu.
Už v sobotu 26. ledna 2019 se koná Sokolský ples filmových hvězd, takže všichni tancechtiví příznivci proskovického
Sokola jsou srdečně zváni. Přijďte v kostýmech televizních nebo filmových postav, které máte rádi!
Do konce roku nezbývá moc času, ale
Sokol zorganizuje ještě dvě akce.
V sobotu 15. 12. se děti s Veronikou Dostálovou vydají na výlet do Beskyd nebo
někam do okolí, bude záležet na počasí.
Ale na co se děti vždycky nejvíc těší? Na
noc strávenou v sokolovně s předvánočním ,,rejděním“ a obvykle s nějakým překvapením.
O Vánocích 26. 12. organizuje oddíl
stolního tenisu tradiční vánoční turnaj
pro všechny zájemce z řad dětí i dospělých.
Naše sokolovna v Proskovicích slouží
nejen různým sportovním aktivitám, ale
je i vhodná pro různé kulturní a společenské akce, např. divadelníci v ní zkoušejí a hrají již 16. sezonu a plesy se ani
jinde konat nemohou. Jenže tak velká
budova i s venkovním areálem potřebuje
neustálou údržbu, a to bohužel nejde bez
finanční podpory. Sokol jako takový si

na provoz a činnost není schopen vydělat, a proto se každoročně musíme obracet na různé instituce s žádostí o finanční
podporu. Pravidelně nám přispívá Moravskoslezská župa, statutární město Ostrava a městský obvod Proskovice, jenže
ani to nestačí, chceme-li provádět větší
opravy a další změny.
Letos se nám podařilo získat dotaci na
úpravu veřejného prostoru, a tak jsme
v létě zvelebili venkovní areál u sokolovny, většinou svépomocí.

oprava už byla nutná a dlouho plánovaná.
Další žádosti o finanční podporu na
r. 2019 jsou již odeslané. Z dotace na
podporu kultury a zachování kulturního dědictví na území města Ostravy bychom chtěli čerpat příspěvek na činnost
1. JDS a z dotace na podporu pravidelné
činnosti sportovních klubů zase na nákup sportovního náčiní a na běžný provoz naší sokolovny.
Chceme doufat, že i rok 2019 bude
pro nás finančně příznivý, tak abychom
mohli alespoň částečně zrealizovat další
plány související s údržbou, menšími
opravami v sokolovně a dalšími úpravami
venkovního areálu.
Eva Petrůjová

Další informace, fotografie z akcí, rozvrh
sokolovny i plán akcí najdete na našich
webových stránkách www.sokol-proskovice.cz
Další dotaci ve výši 80 000 Kč určenou
na podporu údržby a provozu sportovních zařízení jsme získali z MŠMT, a tudíž můžeme zrealizovat opravu podlahy
ve vstupní chodbě a kuchyni sokolovny. Pokládka dlažby už probíhá a doufáme, že do začátku prosince bude hotovo.
Tímto se omlouváme všem cvičencům
a cvičitelům za přerušení činnosti, ale

TERMÍNY PLESŮ 2019
V SOKOLOVNĚ
Sokolský ples
Hasičský ples
Koňařský ples

26. 1. 2019
2. 2. 2019
23. 2. 2019

Hledání „kešek“ s Městskou policií Ostrava
Strážníci připravili pro děti novou volnočasovou hru inspirovanou populárním Geocachingem. Na šesti pěkných místech v Ostravě-Moravské Ostravě jsou umístěny „kešky“
obsahující zajímavosti o městské policii, rady
vedoucí ke zvýšení bezpečí a část šifry. Pro ty,
kdo zvládnou najít všechny „kešky“ a vyplní
celou šifru, je připravený malý dárek. Ten je
k vyzvednutí na služebně městské policie na
ul. Hlubinská 6 v Ostravě-Moravské Ostravě
v pondělí až pátek 8:00-15:00 hodin.
Souřadnice a fotografie míst, kde jsou „kešky“ uloženy, jsou zachyceny na přiloženém
obrázku.
Tato volnočasová aktivita je financována
statutárním městem Ostrava v rámci pro-

jektu „Společně proti agresi“, jehož cílem je
mimo jiné podpořit u dětí bezpečné a smysluplné trávení volného času.
Projekt „Společně proti agresi“ byl realizován také na Biskupském gymnáziu v Ostravě-Porubě. Děti se pod vedením strážníků městské policie zamýšlely nad příčinami a projevy
agresivního chování a šikany. Společně hledaly cesty k eliminaci nepřátelského chování a k celkovému zlepšení klimatu ve třídním
kolektivu. Na základě zjištěných poznatků
z těchto besed bude vytvořen nový preventivní materiál, který bude využíván v následujících letech na všech ostravských školách.
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Pálení biologického odpadu znepříjemňuje sousedům život
V posledních dnech stále častěji vyjíždějí hlídky městské policie k událostem
souvisejícím s porušováním obecně závazné vyhlášky č. 14/2016, která zakazuje
spalování suchého rostlinného materiálu

na území města. Problém se týká především okrajových částí města a upozorňují
na něj samotní občané. Obtěžují je zplodiny spalovaného zahradního odpadu. Přivolaní strážníci při zjištění protiprávního

jednání vyzvou dotyčné k uhašení ohně
a přestupkové jednání vyřeší uložením
pokuty příkazem na místě. V některých
případech musí podezření z přestupku
oznámit příslušnému správnímu orgánu.

Nebudu překvapen!!!
Strážníci městské policie přichází na
střední školy s netradiční besedou s názvem „Nebudu překvapen!!!“. Pro studenty
je připraven šestihodinový program, jehož
součástí je i praktický nácvik sebeobrany.
Cílem této aktivity je prohloubit u studen-

tů právní vědomí užitečné pro všední život,
seznámit s důsledky protiprávního jednání a připravit žáky na rizikové situace, se
kterými se mohou v životě setkat. V rámci besedy také strážníci seznámí dospívající
s důležitostí a rozmanitostí svého povolání.

Více informací o besedách v rámci Městské policie Ostrava naleznete na
webových stánkách www.mpostrava.cz
v sekci prevence.
Michael Beneš
www.mpostrava.cz

Činnost jednotky v podzimním období
Podzimní období se neslo v duchu posledního týdne pohotovosti na nebezpečný bodavý hmyz, bylo nestandardně teplé
počasí, a tak jsme měli celkem dost práce.
Jednalo se celkem o 11 události, ale aby se
neřeklo, že jen naháníme hmyz, můžeme
jmenovat i další technické zásahy a to 3x
technická pomoc při odstranění vyvrácených stromů, 2x na ulici Staroveská a 1x
v areálu mateřské školky. Tento rok si hasiči ze Staré Bělé připomínali výročí založení sboru a k této významné události
uspořádali pro jednotky z okrsku č. 3 námětové cvičení. Tématem cvičení byl požár zemědělského objektu nad tamním
hřbitovem. Cvičení se zúčastnily všechny
jednotky našeho okrsku a to Zábřeh, Hrabová, Stará Bělá a my. Z cvičení vyplynulo, že spolupráce mezi jednotkami je vcelku na vysoké úrovni, ale vždy je ještě co
zlepšovat a zdokonalovat. Dále jsme pro
bezpečnost občanů na naší cyklostezce na
základě platného povolení pokáceli usychající stromy, u kterých hrozil pád suchých větví, či vyvrácení celého kmene.
Další činnost již nebyla na poli operačním, ale na poli organizačním. Jednotka navázala spolupráci s jednotkou sboru
dobrovolných hasičů ze Staré Vsi a po domluvě s jejími členy jsme se sešli společně
na odborné přípravě, kdy jsme si zopakovali zásady první pomoci manipulaci s páteřovou deskou a průzkum v neznámém
objektu za minimální viditelnosti. Soudě
dle ohlasů jednotlivých zúčastněných se
tato spolupráce zamlouvá a chtěli bychom
v ní pokračovat. Dva z našich členů Jan
Tichý a David Staněk úspěšně absolvovali kurz na obsluhu motorové pily a Václav

Zeman spolu s Jakubem Plačkem úspěšně složili zkoušky na velitele zásahových
družstev.
K další činnosti jednotky patří fyzická příprava, kterou od chladnějších dnů
máme ve školní tělocvičně pod vedením
zkušeného trenéra. Fyzickou kondici, kterou trénujeme, využijeme nejen při zásazích, ale také při reprezentaci jednotky, jak v požárním útoku, tak v závodech
TFA. A co vlastně zkratka TFA znamená?
Je to zkratka z anglických slov „Toughest
Firefighter Alive“, v překladu „Nejtvrdší
hasič přežívá“. Jedná se o silový a vytrvalostní závod, který simuluje podmínky zásahu. Hasiči jsou oblečení do zásahového
obleku a na zádech mají dýchací přístroj,
se kterým plní jednotlivé disciplíny. Tento sport je velmi atraktivní jak pro oko diváka, tak pro sportovce, kteří chtějí pře-

konávat své limity a často si na závodech
sahají na dno svých sil.
3. 11. 2018 se uskutečnila „Ostravská
Rallye 2018“, které se zúčastnil náš člen
Martin Syslo, jako součást týmu sousedního SDH Stará Ves. A co to ta Ostravská Rallye je? Jednalo se o V. ročník netradiční přípravy JSDH obcí, vyhlašuje
jí odborná rada velitelů. Cílem je příprava jednotek pomocí simulace reálných zásahů, které jednotky vykonávají pod dohledem rozhodčích. Jednalo se celkem
o 5 úkolů – dopravní nehoda, požár lesního porostu, požár budovy, asistence PČR
při nálezu zesnulé osoby zavěšené ve výšce a pád osoby – důl Michal. Posádky jednotlivých družstev se pohybují po trasách
v celé Ostravě, kde plní úkoly, ale předem
neví o charakteru úkolu, hlavní rozhodčí
(pokračování na str. 14)
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né přípravy členů SDH, kteří se zaměřují
na represivní činnost.
Do našeho kolektivu hledáme i nadále
kluky a holky, kteří by se chtěli stát dobrovolným hasičem. Co nabízíme? Kolektiv skvělých lidí, které spojuje touha pomáhat a být užitečný pro obec a život v ní.
V případě zájmu se ozvi Martinu Syslovi,
veliteli jednotky 737 910 412 nebo Zdeňce Sojkové, vedoucí mládeže 721 879 326.

daného úkolu informuje velitele posádky o základní situaci na místě, další informace velitel získá od případných figurantů. Jednotka je během úkolu hodnocena
příslušníky HZS a po ukončení zásahu
upozorní na případné chyby a poradí jak
správně postupovat. Martinovi se na Ostravské Rallye moc líbilo a myslíme, že už
dává do kupy tým za SDH Proskovice na
příští rok.
V podzimním období jsme se pravidelně
scházeli i s našimi mladými hasiči, v září
dokud počasí přálo, jsme se ještě scházeli na hasičském cvičišti u multifunkčního
hřiště a trénovali jsme požární útok. Zúčastnili jsme se závodů v Lučině, Brušperku a sezónu jsme ukončili na závodech
v Kunčicích pod Ondřejníkem, poté jsme
se už začali scházet a trénovat v sokolovně. A čemu se věnujeme v zimním období? Trénujeme nejen fyzickou kondici, ale
učíme se třeba uzly, topografické značky, druhy hasicích přístrojů a zdravovědu, jako třeba obvázání kolena, fixace poraněné ruky, ale děti si zkusily i navázání
kontaktu a manipulaci s raněným pomocí páteřové desky. Za odměnu, za to jak
jsou šikovní, jsme se 27. 11. 2018 vydali
na návštěvu HZS MSK, na stanici v Ostravě – Zábřehu, kde jsme si s odborným
výkladem mohli prohlédnout vybavení
profesionálních hasičů. Na stanici se nám
moc líbilo. Byli jsme překvapeni, jak rozsáhlá stanice je, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a poslechli si něco o životě
profesionálního hasiče.
V měsíci září nám také opět začala diva-

Proskovický
cký

Florián

Závěrem všem přejeme Veselé Vánoce a šťastný nový rok, a aby vše
proběhlo v klidu a v pohodě, dovolte nám Vám připomenout několik
rad:

delní sezóna našeho souboru Proskovické
divadlo Nad Struhou, protože se chceme
bavit, tak pro vás letos opět připravujeme komedii s názvem „Teď na to není ta
pravá chvíle!“, od francouzského autora
a herce Jean-Clauda Inslerta. Můžete se
těšit na představení plné zápletek, bláznivých situací a šťastné, i nešťastné lásky. Čekají vás noví i stálí herci a režie pod
taktovkou Tomáše Matlengy. Premiéru
máme naplánovanou na pátek 18. 1. 2019
a první reprízu následující den v sobotu
19. 1. 2019, vždy od 19:00 hodin, v sálu
hostince U Psoty.
14.–16. 9. 2018 proběhlo další soustředění Univerzity Dobrovolného Hasiče,
kterou studují naši členové Zdeňka Sojková a Martin Syslo. Soustředění bylo zaměřeno na téma Ochrana obyvatelstva
a zahrnovalo například činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů při realizaci varování a informování obyvatelstva,
zabezpečování evakuace, zajišťování staveb za mimořádných událostí, dekontaminace osob, nouzové přežití, posttraumatickou péči a psychosociální pomoc,
únik nebezpečných látek a stavba protipovodňových hrází. Načerpané znalosti byly ověřeny závěrečným testem, který
oba naši členové zvládli a získali odznak
odbornosti Technik ochrany obyvatelstva. Další soustředění je čeká 7.–9. 12.
2018, které bude zaměřeno na vnitřní řád
a organizaci SDH a stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Během tohoto soustředění bude také možnost složit další odbornostní zkoušku a to Hasič
III. stupně, která je vyvrcholením odbor-

☛ Dbejte zvýšené opatrnosti při zapalování svíček a prskavek, které nenechávejte bez dozoru, svíčka by měla stát
na pevné nehořlavé podložce v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
(Pro představu ve vzdálenosti 8-10 cm od
plamene svíčky může být teplota až 200
stupňů Celsia, což stačí k zapálení papírů,
textilií i plastů.)
☛ Při smažení pamatujte, že horký
olej a hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, pouze pokličkou, nebo mokrým hadrem – tedy zamezit dalšímu přísunu kyslíku!
☛ Dbejte velké opatrnosti při manipulaci s pyrotechnikou, neodpalujte je z ruky a v blízkosti hořlavých látek
a v žádném případě je nedávejte do ruky
dětem, myslete taky na Vaše i okolní domácí mazlíčky a zvěř.
☛ Pokud už k požáru přece jen dojde
a nejste schopni ho uhasit vlastními silami, neváhejte zavolat na tísňovou linku
112 nebo 150, uveďte operátorům, co se
stalo, kde, a kdo volá.
My ale doufáme, že se Vám tyto okolnosti vyhnou a užijete si pohodové a klidné svátky.
kolektiv SDH
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