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ných prostranství atd. Útvar hlavního architekta zpracuje studii bezplatně a studie je pro žadatele závazná.

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
věřím, že přívětivé jaro vnese do našich myslí pozitivní myšlenky, vyžene staré neduhy a pomůže překlenout obavy
z dění kolem nás. V letošním roce si připomeneme 70. výročí osvobození Proskovic a konce 2. světové války a zároveň 110.
výročí otevření nové školní budovy. Obě
významná výročí náležitě oslavíme, s programem všech společenských akcí jarního
období budete seznámeni.
V březnu, dubnu a květnu bude probíhat stavba opěrné zdi, chodníků, přechodů na Světlovské. ul., zároveň však stavba
kanalizace „kolem Váhy“ – ul. U Zvonice.
Obě stavby jsou pro náš městský obvod důležité, proto se musíme soustředit
na koordinaci prací firmy Šíp STAVING s.
r. o., která pracuje na Světlovské ul., a firmy JANKOSTAV, která bude dělat kanalizaci U Zvonice-podél ul. od Světlovské až
k bývalé kavárničce. Provoz na Světlovské
ul. bude omezen, průjezd vozidel jen polovinou vozovky, ul. U Zvonice musí být
uzavřena.
Po dobu výstavby kanalizace nemohou
být užívána placená parkovací místa nad
bytovým domem a nájemcům bude navrženo náhradní řešení.
Je v našem zájmu, aby průběh stavby

byl co nejméně komplikovaný a abychom
umožnili občanům, bydlícím v uvedeném prostoru, obslužnost. Žádáme i vás
o toleranci a opatrnost po dobu průběhu
staveb. Potřebné informace o projektech
vám rádi poskytneme na Úřadě MOb
Proskovice.
Zájemce o stavbu rodinného domu
v katastru MOb Proskovice chci informovat, že usnesením Zastupitelstva města
Ostravy č. 2462/ZM1014/32 byl schválen
nový Územní plán města Ostravy, který
nabyl účinnosti 6. 6. 2014. Jsou v něm
vyznačeny pozemky určené pro individuální zástavbu a také plochy k prověření územní studií. Podmínkou stavební
činnosti na těchto plochách je vypracování územní studie. V praxi to znamená, že všichni majitelé pozemků vyznačené lokality musí požádat Útvar hlavního
architekta o její vypracování. Studií získá určené území základní urbanistickou
koncepci – vymezení stavebních parcel,
komunikace, inženýrských sítí, veřej-

Během vegetačního klidu jsme provedli ořezy stromů kvůli průjezdnosti
a bezpečnosti místních komunikací, zároveň naši hasiči zasáhli svou technickou pomocí u starého ramene Mlýnské
strouhy ze starobělské strany z důvodu
zprůchodnění potoka. Chceme zabránit
tomu, aby nánosy bahna ohrožovaly při
deštích cyklostezku a rovněž máme na
mysli estetickou stránku této vstupovic. Stejné zání lokality Proskovic.
měry nás vedou k úpravám za
stavebninami.
Ve zpravodaji si
určitě přečtete
milou zprávu
dětí naší ZŠ.
Máme radost
z jejich pomoci přírodě! I dospělí by měli následovat
jejich příkladu. Miroslav Bureš-básník,
Bohuslav Martinů – hudební skladatel
v kantátě Otvírání studánek promlouvají
stejně jako Matyáš, Venda, Martin, Terka, 2x Janička, Katka a Ondra: “I studánky chtějí býti čisté, tak jako děti vy jste.
I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála…. “
Děkujeme dětem a vyzýváme k úklidu
každou volnou ruku.
Marie Matějová
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
● rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Festival Poodří Františka Lýska, na konání
12. ročníku festivalu v části Proskovicích ve výši 38 tis. Kč,
● rozhodlo o uzavření Dodatku č. 11 a č. 12 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ - aktualizace Přílohy č. 3 –
stav drobného dlouhodobého majetku a nehmotného majetku,
● schválilo rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2015
na straně příjmů ve výši 8 468 tis. Kč a na straně výdajů ve
výši 8 468 tis. Kč,
● schválilo rozpočtový výhled městského obvodu Proskovice na
léta 2016 – 2018,
● svěřilo Radě městského obvodu Proskovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% upraveného
rozpočtu,
● rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Kreativnímu klubu Proskovice z.s., ve výši 7 tis. Kč na činnost spolku kreativní činnosti v oboru ručních prací, udržování tradičních
technik šití, výroba košíků z pedigu, pečení tradičního pečiva
(perníků, koláčů) a výchovně vzdělávací činnosti (přednášky,
výstavy, turistika) pro své členky, a pro děti ZŠ a MŠ Proskovice a na náklady spojené se zřízením spolku,
● rozhodlo o bezúplatném nabytí nemovitostí – komunikace
a části pozemků v lokalitě sídelního útvaru Proskovice (Vlčinec) a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy s vlastníky předmětných nemovitostí,
● rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na
projekt „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské“, realizovaný v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko,
● rozhodlo, na základě usnesení rady o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o zadání veřejné zakázky a o uzavření smlouvy
o dílo na stavební akci „Bezpečnostní úpravy a komunikace
pro pěší na ulici Světlovské“ s firmou ŠÍP STAVING, s.r.o.,
Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25385755,
za cenu nejvýše přípustnou 3,999.029,- Kč bez DPH,
● rozhodlo, za vydání souhlasného stanoviska Rady statutárního města Ostravy, o podání žádosti o dotaci z dotačního
programu Moravskoslezského kraje „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015“ k projektu „Oprava kapličky sv. Floriána a sv. Kříže v Ostravě-Proskovicích“,
● rozhodlo o záměru výkupu pozemků par. č. 265/12 – zahrada, o výměře 347 m2, par. č. 265/1 – zahrada, o výměře 321
m2 a par. č. 265/15 – zahrada, o výměře 314 m2, vše v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví soukromých vlastníků – pozemky pod zahradou mateřské školy – pro potřebu
přístupu k Dolovému potoku při jeho čištění a budoucího plánování přístavby budovy mateřské školy.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o veřejných zakázkách malého rozsahu:
● na doplnění a upravení výchozí projektové dokumentace
stavby „Odvodnění pozemku a úprava cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě-Proskovicích“, firmě
Geoengineering spol. s r.o., IČ 47668121, se sídlem Havlíč-

kovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za
cenu nejvýše přípustnou do 49.600,- Kč bez DPH,
● na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
v rámci stavby „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší
na ulici Světlovské a o uzavření příkazní smlouvy s firmou JUVENFORM s r.o., IČ 27806596, se sídlem Tyršova 1438/38,
702 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou do 28.000,- Kč
bez DPH za 1 měsíc činnosti.

Rada dále:
● rozhodla zřídit věcné břemeno – služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků pozemek par. č. 666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek par. č. 667/2 – zahrada,v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava, s firmou RWE GasNet, s.r.o.se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení uloženého v rozsahu 4,9 m, na
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 3.025,Kč včetně DPH,
● stanovila s účinností od 23. 12. 2014 cenu jednoho kusu mapy
městského obvodu Proskovice ve výši 20,- Kč vč. DPH,
● schválila nové znění Zásad a postupů při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle metodiky Magistrátu města Ostravy,
● schválila Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2010 pro evidenci
majetku - obsahem dodatku je změna výše zbytkové hodnoty u nově pořizovaného majetku dle novely Českých účetních
standardů,
● schválila pro účetní středisko městský obvod Proskovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2015,
● projednala protokol o provedené následné veřejnosprávní
kontrole za II. pololetí 2013 a průběžné veřejnosprávní kontrole za I. pololetí 2014 u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice,
● vzala na vědomí výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytované Úřadem městského obvodu Proskovice
a příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014,
● vyjádřila souhlas s předloženou územní studií - lokalita
V Úvoze, kterou zpracoval Magistrát města Ostravy, Útvar
hlavního architekta a stavebního řádu,
● schválila poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice za
splnění mimořádných úkolů v oblasti školství,
● rozhodla zřídit věcné břemeno – služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků: pozemek par. č. 86/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek par. č. 86/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace s pozemek par. č. 91 - ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s firmou RWE
GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ
401 17, IČ 27295567 za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu
v celkové výši 3.603,- Kč včetně DPH,
● schválila nový Kontrolní řád městského obvodu Proskovice
s účinností od 10. 2. 2015,
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● rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč na pořízení odměn na dětský maškarní ples, a o uzavření darovací smlouvy se Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Ostrava-Proskovice, IČ 45234035,
● vyjádřila souhlas s předloženou Závěrečnou zprávu z inventarizace majetku městského obvodu Proskovice a všech zařízení náležících městskému obvodu k datu 31. 12. 2014,
● schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice k datu 31. 12. 2014
– rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha,

● schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice ve výši
81 745,75 Kč a schválila rozdělení tohoto zlepšeného výsledku hospodaření do fondů odměn a rezervního,
● projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice „K Vlčinci“ v lokalitě “Sídelní útvar Proskovice” a uložila starostce předložit tento návrh na pojmenování nově vzniklé ulice
„K Vlčinci“ Komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy k projednání.
Miloslava Vidličková

ROZPOČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2015
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 2. zasedání dne 17. prosince 2014
schválilo rozpočet na rok 2015 v tomto členění:
PŘÍJMY

v tis. Kč
637

Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

Nedaňové příjmy

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy

1 462

Dotace

– na výkon státní správy, školství, provoz městského obvodu,
na plavecký výcvik žáků

5 669

Financování

– převod části ﬁnančních prostředků z roku 2014 do schváleného
rozpočtu roku 2015

PŘÍJMY CELKEM

8 468

VÝDAJE

v tis. Kč

Silnice

– zimní údržba, běžné opravy, materiál

Cyklostezka

– údržba

Čištění odp.vod

– údržba vodního toku pod domy ul. Staroveská

Základní škola

– příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, plavecký výcvik žáků, služby

Hudební činnost

– dotace na XII. ročník Festivalu Poodří Frant. Lýska

Záležitosti sdělovacích prostředků – výtisk a roznos zpravodaje
Záležitosti kultury

700

– péče o jubilanty, vítání občánků, kulturní akce, dary

Sportovní zařízení v majetku obce – nákup služeb, odvodnění areálu

786
71
70
882
38
70
134
343
870

Bytové hospodářství

– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje

Bytové hospodářství

– byty ul. Buková – běžné výdaje

Nebytové hospodářství

– výdaje za spotřebu vody a elektřiny v areálu požární nádrže

Pohřebnictví

– údržba místního hřbitova, opravy plotu

542

Péče o vzhled obce a veř. zeleň

– odvoz odpadů,sekání trávy,ořezy stromů

396

Ochrana obyvatelstva

– rezervy podle zák. č. 240/2000Sb.

331
34

8
123

Požární ochrana

– nákup DDHM, energie, opravy

Místní zastupitelské orgány

– běžné výdaje na činnost zastupitelstva

1 053

Činnost místní správy
Bankovní poplatky

– běžné výdaje na provoz městského obvodu

2 676

Odvod DPH
VÝDAJE CELKEM

4
37
8 468

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2015 se můžete seznámit na našich internetových stránkách www.ostrava-proskovice.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
Táňa Paličková
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„Bezpečnostní úpravy
a komunikace pro pěší
na ulici Světlovská“
– zahájení výstavby
Již v podzimním vydání zpravodaje
roku 2014 jste byli informováni o blížícím se zahájení výstavby chodníku včetně přechodů ve čtyřech úsecích podél
silnice III/4803, kde narostla intenzita provozu vozidel a zároveň ohrožení
bezpečnosti chodců. Projekt s názvem
„Bezpečnostní úpravy a komunikace
pro pěší na ulici Světlovská“ řeší pohyb pěších podél komunikace ul. Světlovská v úseku od kostela po rozcestí ul.
Světlovské a Jarkovské s vybudováním
přechodů, včetně navázání na stávající chodníky v prostoru Úřadu městského obvodu Proskovice (křížení ulic Na
Smyčce a Světlovská).
21. 1. 2015 městský obvod Proskovice podepsal smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, získal
dotační peníze z Evropské unie - Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, z dílčí oblasti podpory „Bezpečnost na komunikacích, cyklo
a pěší doprava“ na tuto stavbu.
Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby - firma ŠÍP STAVING s.r.o., smlouva o dílo byla podepsána 12. 1. 2015. Předání staveniště
investorem (MOb Proskovice) proběhlo
16. 1. 2015 a zahájení stavby bylo z důvodu špatných klimatických podmínek
posunuto na 15. 3. 2015.
Stavba by měla být provedena během
čtyř měsíců, její ukončení vyplyne z klimatických podmínek daného období.
Výstavba chodníků bude probíhat po
úsecích v délce 30 m s uzavřením vždy
jedné poloviny komunikace ul. Světlovské.
Žádáme všechny občany, aby
během výstavby dbali o svou bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost provozu stavby i běžné
dopravy.
Jitka Hyklová

Program oslav 70. výročí
osvobození Proskovic
a konce 2. světové války
30. dubna 2015 (čtvrtek)
16.30 hod.

– shromáždění občanů u pomníku padlých, uctění památky obětí-položení věnce, slavnostní projev, Čsl. státní
hymna, slavnostní pochody Sdružení hudebníků Proskovice (MOb Proskovice)

17, 30 hod.

– Stavění máje na Pastvinách u víceúčelového hřiště s posezením a občerstvením (SDH Proskovice)

2. května 2015 (sobota)
15.00–17.00 hod. – fotbalové utkání Svobodní-ženatí na hřišti u Kuňkaliště
17.00–23.00 hod. – Májová veselice v restauraci U Psoty, hudba k tanci, občerstvení (MOb Proskovice)

3. května 2015 – Floriánská pouŤ (neděle)
10.00 hod.

– mše svatá v kostele sv. Floriána
– prodejní stánky s výrobky Kreativního klubu žen
u Proskovjanky
– pouťové atrakce (pokud provozovatelé projeví zájem) u
Proskovjanky

8. května 2015 – Státní svátek – Den vítězství (pátek)
7.00 hod.

– zahájení budíčku na počest osvobození, vyhrává Sdružení hudebníků Proskovice
Marie Matějová

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 bude v našem obvodě přistaveno 6 velkokapacitních kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu. Občané
tak mají možnost bezplatně se zbavit nepotřebných věcí ze svých domácností. Odvoz naplněných kontejnerů proběhne následující den, tj.
v pátek 24. dubna 2015.

Rozmístění kontejnerů dne 23. 4. 2015
K1
K2
K4
K5
K6
K7

-

ul. Staroveská
ul. V Tišinách
ul. Nad Strouhou
ul. Sídlištní
ul. V Úvoze
ul. Nad Hůrkami

–
–
–
–
–
–

u domu č. 34/168
u domu č. 5/176
poblíž stavebnin
u domu č. 2A/312
v dolní části ulice
poblíž vodojemu

Proskovicím bylo letos přiděleno méně kontejnerů, než tomu bylo v minulých letech. V případě, že tento počet nebude dostačující, občané mají
možnost využít služeb sběrného dvora.

Moravskoslezsko

Věra Adámková
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Tři válečníci
Po loňském 100. výročí začátku Velké války, která osudově zasáhla i Proskovice se začala více připomínat i 2. světová válka. V květnu vzpomeneme její ukončení před 70 roky. Taky
ovlivnila zdejší občany – byli okupováni, totálně nasazováni, popravováni, mučeni a zabíjeni. Kronikář připomene proskovické
oběti. Jejich jména jsou na památníku, na stěně kostela i na tablu v chodbě úřadu. Vzpomínají zajisté i rodiny.
Já ale připomenu muže, kteří se stali proskovickými občany až
po válce. Byli to válečníci, kteří proti fašismu a za republiku bojovali. Dříve jsem již psal o manželech Šurabových - Leopold byl
slovenský voják a československý vlastenec, účastník SNP. Paní
Mária Šurabová s puškou neválčila, ale jako spojka a zdravotnice svoje povinnosti plnila příkladně.
Těmi dalšími byli Václav Skřivánek, Václav Malínský
a František Čep. Řadu roků tady žili jako naši sousedé nebo
spoluobčané.
Kdo byli tito válečníci? Jaké byly jejich osudy?
Prvním, který se s hitlerovskými fašisty střetl byl Václav
Skřivánek. Narodil se v r. 1917 ve vesničce Radlice na Kolínsku. Měl tři sourozence, matka jim
záhy zemřela. Vyučil se stolařem,
ale již v r. 1938 narukoval k 8. střeleckému pluku pěšímu Slezskému
v Místku. Osudové
střetnutí jeho III.
roty tam v Čajánkových kasárnách
proběhlo 14. března 1939 po 18.
hodině
večerní.
Prezident Hácha
cestoval vlakem do Berlína „složit osud“ Čechů a Moraváků do
rukou Adolfa Hitlera, když se k Místku od Příboru blížila kolona 84. pěšího pluku Wehrmachtu pod velením plk. Stoewera.
Čs. vojáci jim nedovolili další postup bez boje, stříleli puškami
a kulomety z oken i střech. Boj ale museli z rozkazu velitele pplk.
Karla Štěpiny ukončit, složili zbraně, byli izolováni a postupně propuštěni domů. Padlo několik Němců, jejich počet se odhaduje od 6 do 18. Čs. důstojníci kpt. Karel Martínek a kpt. Karel Pavlík byli později vězněni v KT Mauthausen. Karla Pavlíka
tam popravili v lednu 1943, Karel Martínek naštěstí přežil. Mladý Václav byl od r. 1942 totálně nasazený v okolí Berlína, kde
mj. s ostatními pomáhal potravinami sovětským zajatcům. Na
jaře 1945 se mu podařilo uprchnout. Po válce dokončil voj. službu, byl řidičem a tankistou v Milovicích. Proskovice se mu přiblížily. Ve Špindlerově Mlýně se v r. 1946 seznámil se slečnou
Boženou Doležalovou, která se narodila v r. 1924 u Třebíče, ale
od svých 4 roků bydlela rodina v Ostravě. Otec byl zedník, který si zde postavil rodinný domek (a mj. po válce oplocení místního hřbitova). Boženka chodila do pověstné jistebnické školy, pak
pracovala ve Vítkovicích a v r. 1944 musela taky do Říše. U Stuttgartu se stala kovoobráběčkou ve zbrojovce. Z těžce bombardovaného a chaotického Německa se vrátila v březnu 1945.
Po seznámení s Vaškem následovala 25.10.1947 svatba a jeho
přistěhování do Proskovic. Byl horníkem, pak vychovatelem

a konečně dřevomodelářem ve VŽKG. Narodily se jim tři dcery – Helena, Dáša a Naďa. Pan Skřivánek zemřel v r. 1997. Byl
třikrát vyznamenaný - v r. 1984 krásnou Medailí SPB, plukovním odznakem v r. 1989 a r.1995 Pamětním stříbrným odznakem ministra obrany.
Václav Malínský se narodil 22. 10. 1925 na Volyni v Lucku (dnes Ukrajina) Měl bratra Jiřího a sestru Janinu. V Lucku vlastnili pivovar ZEMAN a taky malý grunt. Otec byl jedním
z nejváženějších občanů v této oblasti, byl ruským legionářem
a pomáhal čs. běžencům od září roku 1939. Po sovětské okupaci se stali „buržousty“. Václav, tehdy čtrnáctiletý byl společně
s matkou, bratrem, sestrou a s tetou Věrou internovaný a následně všichni odvezeni do stepi ve východním Kazachstánu.
Otec zůstal v Lucku. Na místo přijeli v krutých zimních dnech.
Všichni pracovali v sovchozu na tzv. celině neboli na neobdělané
půdě. Vašík byl později určený k dolování zlata v „pískových dolech“. Těžbu tam řídil americký expert.
Po výzvě, kterou šířil v SSSR rozhlas, noviny a telegrafy a která
svolávala Čechoslováky se s rodinou vydal v létě 1942 do Buzuluku. V knize Směr: Praha je jejich putování pouští, stepí i mezi
jurtami popisováno takto: Velkou kazachskou stepí vedou svítivé přímky kolejí. Nekonečná step…hodiny jízdy…malá stanice, utopená v prázdnotě. Dva muži a děvče, nachýleni k oknu
vagonu…Jeli a neustále vyhlíželi konec cesty. Konec vždy přijde. Ti tři poznali své nádraží rázem. …chlapík ve stejnokroji si
namířil přímo k nim. „Krajani? Tak pojďte, jste doma“. Ano,
byli v Buzuluku. Nejmladší čs. voják (!) Václav Malínský byl cvičený jako snajpr a řidič, bratr Jiřík se stal dělostřelcem a sestra Janina zdravotnicí-ošetřovatelkou. Čs. samostatný 1. polní
prapor odejel vlakem na frontu 31.1.1943. Z Valujek pak skoro 400 km nočními pochody
do Charkova. Václav v Sokolovu bojoval, pak u Kyjeva, u Bílé
Cerkvi a na Dukle. Řídil různá auta, byl i osobním řidičem
plk. Janka. V Polsku i v Ostravské operaci se svoji americkou
„dodžkou“ zásoboval tankisty
proviantem, naftou, náhradními díly a střelivem. Po Sokolovu a Dukle zaznamenal své nejtěžší boje tady, na Opavsku. Byl
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to přetěžký život pěšáka a frontového řidiče. V pondělí 30. dubna 1945 vjel do Ostravy. Nebylo mu ani dvacet let…... Demobilizoval ještě v r. 1945, poznal slečnu Annu Závadskou z Vítkovic,
se kterou se vydali sedlačit na Rakovnicko. Tam měli v r. 1947
svatbu, ale rodinka se vrátila zpátky do Ostravy i se synkem Vašíčkem, mladší Josífek se narodil v Ostravě. Pan Václav pracoval v ČSAD jako mistr. Do Proskovic se přestěhovali v r. 1977.
Mjr. v zál. Václav Malínský stejně jako bratr i sestra byli mnohokrát vyznamenáni. Besedoval se zájemci, byl přesvědčeným
demokratem a Masarykovcem. Zemřel v r. 2002 a paní Malínská v r. 2010. Na místním hřbitově našel své místo i bratr Jiří,
npor.děl. (nar. 1921, zemřel 1980). Jejich sestra Janina Černá
(nar. 1923) žije v Praze.
František Čep se narodil 10.7.1923 v obci Lakart, okr. Užhorod (dnes Lekárovce, okr. Sobrance – viz. www). Otec Bohumil
byl kovář, který v r. 1925 odešel do USA a již se nikdy nevrátil.
Od dvou let žil Ferko s matkou Boženou a čtyřmi sourozenci.
Rodina bez otce prožívala obtížnou dobu. Dne 23.3.1939 se Lakartovci stali maďarskými občany. Po vyučení kovářem (1943
- jako otec) měl narukovat do maďarské armády, ale na jaře
1944 dezertoval na území Slovenského štátu, kde se skrýval. Od
10.ledna 1945 sloužil jako dobrovolník v čs. armádě. V tankové

Dovolená
MUDr. Pika

brigádě byl nabíječem a řidičem. Bojoval na území Polska, osvobozoval Ratiboř, Opavsko, Ostravu i Olomouc. V tanku T 34/85 věž. č. 843 dojel 10. května
do Prahy (osádka: Ján Zámečník, Jiří
Voloch, Ivan Ihnatjuk, Andrej Chrypko
a Fr. Čep). Byl několikrát vyznamenaný čs., sovětskými a ruskými medailemi.
V armádě zůstal až do ledna r. 1947. Taky
se v r. 1946 oženil se slečnou Marií Čejkovou. Měli tři děti – Václava, Věnceslava a Verunku. Část svého života prožila rodina v Čechách, v létech 1949-1956 znovu sloužil jako velitel roty. Po odchodu do
civilu pracoval v Doxech a Příbrami. Do Proskovic se přistěhoval v r. 1972, bydlel v rodinném domku s paní Marií Lyščařovou.
Pracoval jako strážný ve VŽKG a nějakou dobu taky žil v Nových
Valteřicích. Tankista npor. v zál. František Čep zemřel v r. 2009.
Toto jsou heslovité osudy tří mužů, kteří jako chlapci nebo
mladíci prožili více nebo méně nebezpečné okamžiky dlouhé
a kruté války. Okolo nich umíraly stovky kamarádů, spolubojovníků i nepřátel. Část svého života prožili v Proskovicích.
Vzpomeňme na ně s úctou a uznáním. Zaslouží si to.
Karel Sýkora

Zdravotní středisko v Proskovicích bude z důvodu čerpání
dovolené MUDr. Piky uzavřeno v těchto dnech:

3. dubna – 10. dubna 2015
6. května – 7. května 2015
15. června – 19. června 2015

Sestra je v ordinaci ve Staré Bělé.
Dne 7. dubna 2015 bude sestra
v ordinaci v Proskovicích (odběry)

V Klimkovicích Petrovi vrátili schopnost soustředit se a komunikovat s okolím
Důležitou součástí procesu zotavování se a zkvalitňování života osob po poškození mozku je trénink poznávacích, neboli kognitivních funkcí. Ten svým
klientům nabízejí Sanatoria Klimkovice, nacházející se pouhých 10 kilometrů od Ostravy. Lázeňský komplex nabízí tradiční léčebné programy zaměřené na
pohybové ústrojí a neurologické problémy, které doplňují terapie orientované na potíže s pozorností, pamětí, zrakově-prostorovými schopnostmi,
myšlením a rozhodováním.

„Zapojením psychoterapeutických metod a poznávacího tréninku do
terapeutického plánu lze dosáhnout maximálně možného zlepšení
celkového zdravotního stavu klienta a jeho návrat do běžného života,“ říká
specialistka Lenka Dzidová.
Své by o tom mohl vyprávět dlouholetý klient Sanatorií Klimkovice Petr Auda,
který prodělal i přes svůj nízký věk 30 let, cévní mozkovou příhodu. Pacient
nedávno absolvoval nový speciální léčebný program CogniPlus
kombinovaný s intenzivní logopedickou terapií. Na začátku léčby nebyl Petr
Auda schopen dostatečné komunikace, vnímal velké množství zbytečných
podnětů, které ho rozptylovaly, pohyboval pouze levou rukou. Petr měl
problémy se zvládáním emocí.
Program CogniPlus využívá multimediální 3D technologie a speciální
počítačový program, se kterým Petr ze začátku pracoval za asistence
terapeuta.

Jednoduché aktivity však byly časem vystřídány komplikovanějšími úlohami,
a vyžadovaly větší soustředění pacienta. Významným aspektem terapie je
atraktivita práce s moderními technologiemi pro muže Petrova věku, který se
na práci s počítačem vysloveně těšil. Po třítýdenní terapii Petr mnohem lépe
zpracovává příchozí podněty, dokáže udržet dlouhodobě pozornost a je
schopen v jednoduchých větách vyjadřovat svoje přání a potřeby. A co víc,
počítač dokáže ovládat bez cizí asistence.
Rodina pacienta potvrzuje, že je s nimi Petr dokonce schopen hrát
společenské hry bez výbuchů emocí. „Velmi si ceníme toho, co pro nás
v Sanatoriích Klimkovice dělají,“ říká Petrova maminka a dodává: „to, že se
Péťa zlepšuje v oblasti komunikace a pozornosti celé rodině moc pomáhá
hlavně psychicky. Už se nemusíme tak často vyrovnávat s Petrovými výkyvy
emocí a hlavně, už nám dovede srozumitelně říci, co chce a co se mu líbí.
A využívá toho až moc,“ dodává se smíchem paní Audová.
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V květnu si připomeneme
sedmdesáté výročí osvobození Proskovic a konce
druhé světové války na evropském kontinentu.
Po Mnichovské dohodě se staly Proskovice hraniční obci. Na severu tvořila hranici řeka Odra a od západu byla Košatka již
v Sudetech. Celnice se nacházela ve Staré Vsi, přímo na křižovatce cesty do Petřvaldu, proti cestě do Košatky. Současně s odstoupením Sudet došlo i k záboru
Těšínska Polskem. Do Proskovic se přistěhovala řada občanů, kteří jako státní
zaměstnanci museli opustit zabrané území a další Češi byli okolnostmi přinucení
se vystěhovat,zpravidla do svých domovských obcí. V březnu 1939 došlo k okupaci zbytku republiky. Němci začali ihned
prosazovat „nové pořádky“. Národnostní útlak stoupal a bezpodmínečné podřízení celého hospodářství jejich potřebám nesneslo sebemenší odpor. Dochází
k pronásledování studentů, inteligence, bývalých legionářů, důstojníků, politiků a prostých občanů, kteří se snažili
nějakým způsobem vzdorovat. Obyvatelstvo se zapojovalo do odboje a řada z nich
skončila ve vězení nebo i na popravišti.

V koncentračním táboře
Mauthausen zemřeli:
V Osvětimi také zemřel 26. 2. 1943 František Vladimír Hrbáč. Bývalý důstojník
čs. legií, funkcionář ČSOL a správce naší
školy v létech 1927 – 1933.
První zatčený byl 23. ledna 1940 komunista Dimitrij Bregin a ve vězení strávil
přes čtyři roky stejně jako František Matěj.
Tři roky přežili ve vězení Josef Lochman, Václav Psota a Bedřich Sklář.
Do dvou let byli vězněni Leopold Dokulil, Marie Foltová a Madry Antonín.
Okolo jednoho roku Alois Balcar, Emil
Kubica a Alois Šugarek.
Kratší dobu byli vězněni Jindřich Běl,
Vladimír Hlavatý, Alois Matěj, Vladimír
Matěj, Vlastimil Matěj, Viktor Novák, Josef Palička , Václav Sunek a Arnošt Urbánek.
Téměř dvě desítky našich mladých spoluobčanů se týkalo pracovní nasazení do
Německa. Některým z nich se podařilo ke
konci války uprchnout a skrývat.
Po dlouhých létech poroby, utrpení a obětí vkládali všichni naděje do brz-

ké svobody. S jarem přicházela fronta. Už
od konce března se ozývalo daleké dunění děl a na obloze se stále častěji objevovaly spojenecká bombardovací a později i pozorovací letadla. Lidé stále častěji
vycházeli nad Hůrky, nebo na Zahumení
(za Jana Paličku-Kořínka, nad dnešní MŠ)
kde bylo možno pozorovat široký horizont
od Opavské pahorkatiny přes Oderské vrchy až po Starý Jičín. V dubnu už bylo podle intenzity výbuchů, kouře a ohňů jasné,
že se bojuje o vesnice na Opavsku. Někteří lidé panikařili a začali si kopat kryty
v lese, Hůrkách, v Dole, ale pak toho nechali, neboť ani tam se to nezdálo být bez-

pečné. Lesní správa nakonec povolila, že
si může každý z lesa vzít dřevo, které upotřebí ve sklepě na podepření stropů. Do
sklepa pak ukryli zásoby jídla, šatstvo, případně další věci na vyproštění. Ve škole
bylo německé velitelství, které zajišťovalo obranné postavení vojsk. Místní sedláci museli svézt z lesa silné kmeny, ze kterých pak příslušníci Todtovy organizace
(původně Němci, později dělníci z okupovaných území a vězni) začali budovat protitankové zátarasy. Po obou stranách cesty
vykopali jámy, do kterých spustili kmeny
Pokračování na str. 8
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a vytvořili kleštiny. Do kleštin se pak zasunuly kmeny a vše bylo svázáno lany. Zátarasy byly postaveny nad školou u Balcara
(před křižovatkou Staroveské a Světlovské), pod kostelem, při Sojku a poslední za domkem p. Slatinského směrem ke
Staré Vsi.
První dělostřelecké odstřelování přišlo
od Jistebníka a zasáhlo domky Petra Paličky, p. Grobařové, Josefa Urbánka, Rudolfa Borovce, Josefa Vašíčka, Jana Paličky, Bohumila Paličky a další byly jen lehce
poškozeny. Na kopci nad Fulnečkem měli
Němci pozorovatelnu a telefonem podávali informace svým dělostřelcům na Ciganku (u Krmelína). Postup RA už však
nemohli ohlásit, neboť drát jim v Dole
přerušil rolník Jan Palička. Při ústupu
Němců byl zapálen domek p. Kvitové a už
se začínala ozývat střelba z ručních zbraní. Oheň se díky odvaze Kvitových kluků,
Josefa Borovce, Arnošta Matěje a dalších
podařilo uhasit.
Proskovice osvobodili vojáci 38. armády gen. Moskalenka, mezi kterými bojovali i českoslovenští tankisté. Do katastru Proskovic vstoupila pěchota prvního
května okolo sedmi hodin večer letního času ze směru od Polanky, přes louky a bývalé rybníky. Na cestě od Staré
Bělé se Pod Ferdu (jak je dnes stolařství
p. Poloch) objevil první tank (s nápisem
VOROŠILOV) a další vojáci. Překvapení
Němci se nezmohli na větší odpor. Tank
střelbou podporoval postup pěchoty ve

směru na Starou Ves. Lidé přes varování vojáků vybíhali na cestu a nedbali na
bezpečnost. Najednou zasvištělo vzduchem několik granátů a jeden z nich dopadl na cestu pod školou. Tam střepiny
zasáhly skupinu vojáků a našich občanů.
Byli to Vladimír Balcar a Vladimír Běl,
kteří byli lehce zranění a Matěj Vlastimil
utrpěl těžké zranění. Ještě večer jej odvezl p. Vladimír Piš do Vítkovické nemocnice. Po návratu vyprávěl, že cesta od Staré
Bělé až do Zábřehu byla poseta mrtvolami německých a ruských vojáků. V Zábřehu u kostela byly u cesty hromady mrtvol,
starých lidí (Volksturmáků) a dětí. Už by
takovou cestu nechtěl nikdy zažít. Na druhý den byla v místě dnešního sběrného
dvora (kravína) umístěna dělostřelecká
baterie a na hrázce bělského rybníka stály
kaťuše, které střílely směr Krmelín. Okolo
desáté hodiny přiletěla letka šturmoviků,
která zaútočila z palubních zbraní na jejich postavení a přestala až po výstřelech
několika zelených raket. Zda nerozpoznali svoje, neboť zrovna padal sníh, nebo nebyli včas informováni o postupu vlastních
vojsk není známo.

Při osvobození zemřeli čtyři
vojáci RA a byli to:
Grigorij Petrovič Tělžikov
Safin Valejevič Chadějev
Pavel Vasiljevič Solomacha
a blíže neznámý Nikolaj – všichni jsou
uvedeni s datem úmrtí 2. 5. 1945.
Tito padlí nemají voj. označení hod-

ností a spekulovalo se, že může jít o členy trestní roty.
Jako první byl pohřben na nově vzniklém hřbitově ruský voják a z našich obyvatel Vlastimil Matěj, který na následky
zranění dne 11.5.1945 zemřel.
Ruští vojáci byli pak v roce 1946 exhumování a pohřbeni ve Frýdku-Místku.
Našim obětem válek byly na severní
straně právě dostavěného kostela odhaleny pamětní desky a bratrům sokolům též
na sokolovně. V roce 1950 byl také zásluhou naší organizace Svazu bojovníků za
svobodu upraven terén u křižovatky (do
té doby zde byla hluboká mulda), kde byl
6.5.1951 odhalen pomník sochaře R. Vávry se jmény obětí válek.
Je skutečností, že nejčastější a největší
obětí války je vždy civilní obyvatelstvo. Ať
už se jedná o přímé oběti bojů a násilného
chování armád až po strádání, které ještě
po dlouhou dobu muselo snášet. Většina
mých nejbližších a známých si nesla trauma z války do konce života. Každý z nás
zná množství příběhů spojených s utrpením a smutkem, které zde není možné pro
nedostatek místa vypsat, ale považuji za
nutné si ty chvíle jako memento připomínat, aby se válka neopakovala.
Slavnostní vzpomínkový akt proběhne
položením květů k pomníku obětem válek dne 30. 4. 2015 a 8. 5. 2015 provede
Sdružení hudebníků Proskovice slavnostní budíček.
Ze vzpomínek pamětníků zaznamenal
J. Lyčka, kronikář

Městská policie Ostrava přijímá
do svých řad nové strážníky
Městská policie Ostrava otevírá své řady novým zájemcům o povolání strážníka. Toto krásné a jistě náročné povolání je určeno všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, mezi které patří bezúhonnost,
spolehlivost, české občanství, minimální věk 21
let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání,
ukončené maturitní zkouškou.
Činnost městské policie je v současné době
ve společnosti stále důležitější a strážníci neustále přispívají k tomu, aby se občané mohli cítit tam, kde žijí, bezpečně.
Práce u městské policie je také symbolem odhodlání a poctivosti. Vítán je proto každý uchazeč s těmito vlastnosti.
Zájemci projdou výběrovým řízením a tříměsíčním rekvaliﬁkačním kurzem, zakončeným závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vni-

tra ČR. V rámci kurzu jsou tzv. strážníci-čekatelé cvičeni
také k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.
Po zapracování mají strážníci možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou
a získávají mnoho dalších beneﬁtů, především
sociální jistoty a možnost profesního růstu.
Pokud jste fyzicky a psychicky zdatní, přijďte
rozšířit naše řady a staňte se strážníkem Městsské policie Ostrava. Získáte nejen mnoho nových
znalostí a zkušeností, ale rovněž zajímavé povolání.
Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče
o povolání strážníka jsou uvedena na stránkách
ostravské městské policie www.mpostrava.cz.
Pro více informací se můžete obrátit také na tel. č.
599 414 426.
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Po zimní přestávce otvírá ostravská městská policie
své dětské dopravní hřiště pro veřejnost
Hned první dubnový den roku 2015 bude opět zahájen provoz na dětském
dopravní hřiště na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož provozovatelem
je Městská policie Ostrava.

U příležitosti znovuotevření dětského dopravního hřiště si strážníci připravili pro návštěvníky
zábavný program sestávající z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní tematikou, připravena je
také jízda zručnosti, dopravní slalom ve speciálních plastových vozítkách (plasmacar) a nebude
chybět ani tvůrčí dílnička. Zábavné odpoledne se uskuteční 1. dubna 2015 od 13:00 do 16:30 hod.
Na akci zveme všechny děti i jejich rodiče. Konání akce je ohroženo pouze v případě velmi nepříznivého počasí (déšť, velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty apod.).
Hřiště je otevřeno veřejnosti denně od pondělí do neděle. Ve všední dny vždy v odpoledních hodinách mezi
13. a 17. hodinou, o víkendech a ve svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu, učí se poznávat a respektovat dopravní značky a předpisy, které přispívají k bezpečnosti všech, kteří se na komunikacích pohybují, tedy chodců i řidičů včetně cyklistů.
Děti od 3 do 6 let musí být v souladu s provozním řádem dopravního hřiště v doprovodu osoby starší 18 let.
Dětem, které nemají vlastní kolo nebo koloběžku, zdarma dopravní prostředek zapůjčíme včetně bezpečnostní
přilby. Pro nejmenší děti pak máme připravena i odrážedla.

12. ročník FPFL v Proskovicích
Správní rada Festivalu Poodří Františka Lýska vás srdečně zve k účasti na koncertech už 12. ročníku tradičního festivalu. FPFL se koná s ﬁnanční podporou Moravskoslezského kraje, pořádajících obcí, tj. městského obvodu Proskovice,
Staré Vsi nad Ondřejnicí, Jistebníku a četných sponzorů. Záštitu nad festivalem převzal Svatomír Recman, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje, starosta obce Stará ves nad Ondřejnicí Dalibor Dvořák, starosta obce Jistebník
Josef Voral a starostka Městského obvodu Proskovice Marie Matějová.

24. 4. 2015 Zahájení festivalu
ZŠ Ostrava-Proskovice – 9.00 hodin
Koncert Sdružení hudebníků Proskovice před ZŠ
V tělocvičně ZŠ vystoupí v 10.00 hod.:
Dětský pěvecký sbor Proskovjáček ZŠ a MŠ
Proskovice pod vedením Zdeňky Langové
Dětský pěvecký sbor Lukášek ZŠ a MŠ
MUDr.Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce
pod vedením Zuzany Kramarenkové
Valášek- dětský folklorní soubor z Kozlovic pod
vedením Veroniky Vozkové a Sandry Wesleyové

Výstava na chodbě ZŠ
Krajina Poodří v obrazech Aleše Kalivody-malíře z Polanky nad Odrou
Kurátorkou výstavy je Hana Ciglerová.

25. 4. 2015 Festivalové odpoledne
restaurace U Psoty - 14.00 hodin
Soubor lidových písní a tanců Hlubina z Ostravy pod uměleckým vedením Kateřiny Macečkové a Heleny Skálové

Obě festivalové akce jsou oblíbené, z řad občanů se zájmem navštěvované. Věříme, že opět přijdete povzbudit zpěváčky dětských pěveckých sborů, tanečníky s muzikami národopisných souborů a zároveň se potěšíte hudebním
uměním mladé i zralé generace. Určitě si zaslouží náš zájem a projev uznání.
Za správní radu FPFL Marie Matějová a Miloslava Vidličková
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Ze života školy
Uplynuly první tři měsíce roku 2015, školní rok má ale již za sebou měsíců sedm. Do hlavních prázdnin nám zbývají tři měsíce.
Během nich nás čeká ještě velká spousta práce nejen ve vyučování. 1. 9. oslaví škola 110. narozeniny. Oslavy vyvrcholí slavnostní akademií, která proběhne již 29. května. O celém programu
oslav budeme podrobněji informovat na webu školy.

A co se událo v naší škole od posledního
vydání Floriánu?
20. ledna proběhl zápis do 1. ročníku. Zapsali jsme 17 dětí
(11 chlapců a 6 děvčat).
29. ledna byl žákům vydán výpis vysvědčení. Následoval den
pololetních prázdnin.
13. února na naši školu zavítali studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Ostravy-Vítkovic
a pod vedením Mgr. Karin Petřekové v rámci projektu Zdraví
do škol a školek přiměřenou formou zpřístupnili dětem základní
informace týkající se zdraví, jeho významu, chování při nemoci
a úrazu, prevence úrazu a nemoci. Studenti dětem mimo jiné zahráli i pohádky Tabáková Růženka a O zraněné Šmoulince.
V době od 23. do 27. 2. se 36 žáků 3. - 5. ročníku zúčastnilo zimní školy v přírodě s výukou lyžování. Ta letos proběhla ve
Staré Vsi u Rýmařova.
Březen je měsícem knihy a internetu. Ve třídách právě probíhají dílny čtení, všechny třídy navštívily místní knihovnu
a v týdnu od 16. do 20. 3. se uskuteční projekt Hrdinové, kte-

Škola bude mít narozeniny,
1. 9. 2015 oslavíme

110 let
Takové narozeniny se musí řádně oslavit a na oslavy je důležité se připravit. Prosíme všechny rodiče, prarodiče a další pamětníky, pomozte nám. Rádi si od vás okopírujeme fotografie, vysvědčení … Budeme rádi, když nám zapůjčíte své školní
sešity, učebnice …
Vše, co nám můžete nabídnout, prosím, směřujte na kancelář školy. Rádi se s vámi setkáme a díky vám připravíme ve
škole výstavu a důstojné oslavy narozenin.
Děkuji již nyní panu Karlu Sýkorovi za poskytnuté materiály.
Eva Paličková, ředitelka školy

rý je zaměřen především na tvůrčí čtení a psaní, letos na téma
Ztraceni v čase.
Před Velikonocemi pro veřejnost chystáme tradiční kreativní dílny. S největší pravděpodobností proběhnou 1. dubna v odpoledních hodinách v budově školy. Srdečně zveme nejen žáky
školy, jejich rodiče a prarodiče. Bližší informace opět naleznete
na webu školy či ve vývěsní skříňce.
Krásné prožití svátků jara.
Eva Paličková, ředitelka školy

Děti uklízely v lese
Ve třídě jsme si prohlíželi knížku 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety. Napadlo nás, že něco zkusíme. Dali
jsme si sraz ve tři u sokolovny. Nejdříve jsme sbírali odpadky v lese. Kluci potom zašli pro rýč a vyčistili jsme studánku.
Vyhrabali jsme bahno a listí. Pět plných pytlů odpadků skončilo v popelnici.
Hodně nás to bavilo a půjdeme zase.
Matyáš, Venda, Martin, Terka, 2x Janička, Katka a Ondra
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Ze života mateřské školy

Učíme se hrou
Hra má v životě dítěte velmi důležitou roli. Hrou získává zkušenost, seznamuje se s životem a kulturou. Hra podporuje rozvoj tělesné stránky dítěte, rozvíjí smysly, řeč, myšlení, tvořivost
i fantazii, sociální dovednosti a prožívání.
V mateřské škole mají děti výběr nejrůznějších her a hraček.
Snažíme se vybírat takové, které podněcují tvořivost dítěte, fantazii, spolupráci, myšlení. Každá má své místo a úklidem do košíčku, přihrádky nebo krabičky si děti trénují prostorovou orientaci, vizuomotriku, soustředěnost, matematické představy
a paměť. Není pak problém, aby si děti po sobě hračky a pomůcky uklidily, našly to správné místo.
Již druhým rokem k nám do mateřské školy přicházejí i děti
mladší tří let a s tím se vyvíjí i hra. Děti mezi druhým a třetím
rokem často vyhledávají ohraničené a pro ně útulné místo,
kterým bývá třeba i místo pod
Základní škola a MateĜská škola Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, pĜíspČvková organizace
stolem nebo v domečku. V poStaroveská 66/62, 724 00 Ostrava-Proskovice
hybové hře pak upřednostňu596768290 e-mail: zs.proskovice@volny.cz, www.zs-proskovice.cz
jí tříkolku, odrážedlo a velmi
rády kreslí na velkou plochu.
Od čtvrtého roku děti samy
rády stavějí své domy, bunkry, stavějí k nim cesty, rády
používají převleky. Vyhledávají ke své hře kamarády,
rády kutí a hrají si s opravdovými věcmi – pomůcky na vaření, k opravám, ke kutilství
apod. některé z nich začínají
hrát společenské hry. K pohybovým hrám slouží koloběžky,
Souþástí zápisu je i „DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ „
průlezky, jsou vynalézavé při
hrách v přírodě.
MŠ nabízí:
Mateřská škola nabízí pro
- akce pro dČti – návštČvy malých divadelních spoleþností v MŠ
děti starší čtyř let atletiku
- spoleþná tvoĜivá odpoledne s rodiþi, spolupráci se žáky ZŠ a ostatními složkami v obci
v tělocvičně ZŠ, lyžařský kurz
- exkurze – jízdárna, planetárium, pĜírodovČdné centrum
a plavecký kurz. Kurzy jsou ve- týdenní ozdravný pobyt, lyžaĜský kurz, plavecký kurz, atletika pro dČti
deny zkušenými lektory. Ani
v prostorách MŠ každodenní
pohyb nechybí. SamozřejmosZájmové kroužky pro dČti:
tí jsou každodenní malé ranní
rozcvičky, pohybové hry s pra- Veselé pískání
vidly, překážkové dráhy. Ne- Kouzlení s hlínou
dílnou součástí je každoroční
- Nezbedné notiþky
karnevalové veselí. V letošním
roce jsme se vrátily i my, paní
učitelky, do dětských let a na
chvíli se proměnily v pohádKritéria pro pĜijetí dítČte do MŠ:
kové bytosti. A to vše díky jed1. pĜedškolní dČti
né z maminek, paní Hýžové,
2. dČti zamČstnaných matek
která obstarala slušivé obleč3. sourozenci v MŠ nebo ZŠ
ky, které nám padly jako ulité.
4. dČti, jejichž matky jsou na mateĜské – rodiþovské dovolené s jiným dítČtem
Můžete posoudit, zda se nám
to povedlo?

Dne 2. 4. 2015 (þtvrtek)
od 8.00 – 16.00 hodin se koná

ZÁPIS DO MATEěSKÉ ŠKOLY

Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ

K zápisu vezmČte: obþanský prĤkaz, rodný list dítČte.
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Pozvánka
na zápas
Svobodní
x Ženatí
Tradiční zápas roku se letos uskuteční
v sobotu 2.5.2015 od 15:00 hod. na hřišti u mlýna. Hlavním sudím bude pan
Standa Wonka. Tento sympatický chlapík píská také turnaj Pepy Pazderny, kde
si ho hráči nemůžou vynachválit.
Minulý rok skončilo derby krásnou
střeleckou přestřelkou 6:5 pro tým svobodných, zápas byl i ve velmi chmurném
počasí nadprůměrně fotbalový. Ženatí
díky své nové posile Jarka Dorotíka vedli už 3:0, ale štěstí nakonec zase stálo
na straně svobodných, a napínavý zápas
otočili ve své vítězství. Nechme se překvapit, jak to letos dopadne. Ženatí budou totiž opět posilovat sestavu, a jak se
proslýchá, příští rok to bude posil hned
několik. Tak doufejme, že motivace bylo
dosti, a svobodní mládenci rozšíří své
řady o nové mladé hráče. Sestava týmu
svobodných totiž není zdaleka kompletní.
Letos se můžete opět těšit na zábavu
pro děti a dospělé, a to na střelbu na cíl
v brance. Vyhrát můžete i zajímavé ceny.

Výzva pro všechny
fotbalisty z Proskovic:
Máš-li doma kopačky, tak neváhej
a přijď si zahrát, určitě nebudeš litovat.
Kompletní dresy pro oba týmy zajištěny,
sraz 2.5.2015 ve 14:30 na hřišti !!
Na první květnovou sobotu tedy srdečně zveme všechny fotbalové příznivce, rodiny, manželky, přítelkyně, děti
a také naše věrné fanoušky podpořit své
oblíbené hráče!
Rádi mezi námi přivítáme další, kteří mají zájem s námi chodit hrávat fotbálek. Začínáme hrát od 5.dubna každou neděli na proskovickém fotbalovém
hřišti vždy od 17:00 hodin. Veškeré info
je na našich webových stránkách www.
pazdernuvfotbalek.estranky.cz, kde nalezneš i všechny fotografie z předešlých
ročníků turnaje Pepy Pazderny a z fotbalu Svobodní X Ženatí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU
STOLNÍHO TENISU
TJ SOKOL PROSKOVICE
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Proskovice vstoupil do sezóny 2014-2015 se dvěmi družstvy. „A“ družstvo po postupu ze
IV.třídy a převodu soutěže ze zrušeného
oddílu z Michálkovic hraje poprvé ve své
historii II. třídu městského přeboru. Cílem „A“ družstva je udržet se v této soutěži, což se zatím daří. Družstvo je po
odehraných 19 kolech na 9. místě ze
14 účastníků. „B“ družstvo hraje V. třídu městského přeboru a je zatím na
9. místě z 11 účastníků. V tomto družstvu v mistrovských zápasech dostávají
přednost především žáci. U této žákovské kategorie se však musím pozastavit.
V letech 2011-2013 navštěvovalo tréninky 12 - 15 žáků. Ovšem kolem 14. až 15.
roku dochází ke zlomu a tito žáci z různých důvodů končí. Takže k dnešnímu
dni zůstali 3-4 žáci, kteří pravidelně nastupují k mistrovským utkáním a další 2
se věnují tomuto sportu již jen okrajově.
Z těchto žáků pravděpodobně 1-2 talentovaní hráči odejdou v příští sezóně do
jiného oddílu, kde se systematicky věnují mládeži a kde budou mít zaručeny
lepší tréninkové podmínky a tím i rychlejší výkonnostní růst. Abychom zajistili pokračování oddílu i do budoucnosti,
chceme provést pro příští sezónu nábor
nových adeptů v místní škole. Stolní tenis je sport finančně nenáročný, dobře dostupný, dá se hrát v každém věku
a v místní sokolovně jsou vytvořeny výborné podmínky pro tento sport.
Členové oddílu z řad dospělých i žáků
se kromě hlavní soutěže pravidelně zúčastňovali turnajů Grand Prix Ostrava,
pořádaných Městským svazem stolního
tenisu Ostrava ve spolupráci s městem
Ostrava v rámci programu „Ostrava evropské město sportu 2014 – stolní tenis
pro všechny“. Tyto turnaje budou probíhat i v r. 2015.
Na Štěpána r.2014 se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 20 hráčů.
V hlavní soutěži zvítězil Jaroslav Sahaj, na druhém místě skončil Vít Adámek a třetí byl Karel Sýkora.
V kategorii neregistrovaných zvítězil

Karel Sýkora, na druhém místě skončil
Viktor Sýkora a třetí byl Jaromír Osyčka.
Na závěr se ještě odehrála kategorie
čtyřher, ve které zvítězila dvojice René
Frais a Marcel Svetlik.
V mimosportovních aktivitách členové
oddílu stolního tenisu provedli na podzim r. 2014 svépomocí zateplení stropní
konstrukce nad sálem, jevištěm a přilehlými prostorami Sokolovny. Toto opatření přispělo ke snížení spotřeby energií
a k významnému zlepšení tepelné pohody zejména v zimních měsících.
Závěrem bych se ještě rád zastavil
u naší Sokolovny. V poslední době v Ostravě a okolí zaniklo několik heren stolního tenisu ať už z důvodů vysoké finanční náročnosti nebo změny užívání
pro komerční účely, případně z jiných
důvodů. Nové herny nevznikají a nové
prostory pro stolní tenis se hledají velmi těžko. Oddíly, které přijdou o hernu
a nechtějí ukončit svojí činnost, musí
hledat pronájem prostor a času v tělocvičnách škol, sálů, restaurací, případně jiných zařízeních za poměrně vysoké ceny a kde podmínky pro stolní tenis
často nejsou ideální. Z řad soupeřů, kteří k nám přijíždějí k mistrovským utkáním, slyšíme jen chválu na naše vybavení nejen pro stolní tenis, celkové zázemí
a na celou naší Sokolovnu. I když je stále
co zlepšovat, važme si toho, co máme, co
dělá naše jednota pro to, aby vše fungovalo, jak má, a sloužilo svému účelu. Využívejme těchto možností ještě více.
Oddílu stolního tenisu a jeho hráčům
přeji mnoho úspěchů a radosti v dalších
bojích.
Martin Kunz

Pravidelné tréninky:
středa
pátek

16.30 – 18.00 – žáci,
16.30 – 18.00 – žáci,

18.00 – 20.00 – dospělí
18.00 – 20.00 – dospělí
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Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi
Ostrava – V tradiční Tříkrálové sbírce na
podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 455 569 Kč. Peníze z veřejné
sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro
lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, seniory, lidi se zdravotním postižením
v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.
Již po patnácté Tři králové přicházeli v první polovině ledna do domácností
s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a přinášeli dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru. „V Ostravě
a přilehlých obcích se do sbírky zapojilo
více než tři sta skupinek koledníků, tedy
asi dvanáct set dobrovolných koledníků.
Skvělý výsledek sbírky vnímám jako projev solidarity a důvěry přispěvatelů, kterých si velice vážím. Za příspěvky a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2015 bych chtěl
poděkovat všem dárcům, koledníkům,
farnostem, školám, úřadům, médiím
a dalším, kteří se na úspěchu akce na podporu sociálních a zdravotních služeb pro
lidi v nouzi podíleli“ komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Pražák, ředitel
Charity Ostrava.
Finance získané v rámci Tříkrálové sbírky jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv.
Alexandra nedílnou součástí financová-

ní kvalitních služeb a možností pro jejich rozvoje. „Získané finanční prostředky využijeme na podporu služeb pro lidi
v závěru života, seniory, lidi bez domova,
a přímou humanitární pomoc poskytovanou lidem v tíživé životní situaci. Podstatnou část výtěžku sbírky uplatníme stejně
jako v loňském roce na financování rekonstrukce tréninkových prostor, kde budou
již od února 2015 probíhat sociálně aktivizační činnosti určené lidem ohroženým
sociálním vyloučením,“ upřesňuje využití
Tříkrálové sbírky 2015 Martin Pražák.
„Charita sv. Alexandra bude z letošní
sbírky financovat rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy postižení – např.
sluchu, zraku, řeči a část výtěžku půjde
na podporu služby Chráněné bydlení pro
lidi s duševním onemocněním“ informuje Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především
na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí uplatnění v chráněných dílnách. V sociální službě chráněné bydlení
se lidé učí základním sociálním návykům
a samostatnosti, aby se následně mohli plnohodnotně zapojit do běžného života.
Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 1 455 569

Kč je 65 % (celkem 946 120 Kč) určeno na
financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude použito
na tyto aktivity: humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí (10 %), na
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské (15 %), na další projekty Charity ČR (5
%) a zbytek na organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR.
„Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015
připravujeme jako poděkování za jejich
nezištnou pomoc filmová představení
s Akademickým filmovým klubem v Kině
Vesmír.“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě
Ostrava. Poděkování patří také každoročně nepostradatelným koledníkům Tříkrálové sbírky z Brušperka a Šenova.
Přehled všech záměrů je dostupný na
webu Charity Ostrava – www.ostrava.charita.cz.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2015, velice děkujeme!
Ing. Dalibor Kraut,
Útvar pro vztahy s veřejností, CHARITA
OSTRAVA, Kořenského 17, 703 00
Ostrava-Vítkovice, Tel.: 596 787 691,
mob.: 731 625 853,
e-mail: dalibor.kraut@charita.cz,
web: www.ostrava.charita.cz
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VÝTISK ZDARMA

Datum narození: _________________________________________

V OstravĢ-Proskovicích dne: ___________________________________

SIPO 1x roēnĢ

B. ZADÁNÍ spojovacího ēísla SIPO:

Telefon: _______________________ E-mail: ____________________________________________

Podpis: _____________________________________________

spojovací ēíslo: _______________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________

Adresa trvalého pobytu:

Jméno a pƎíjmení:

A. Spoleēný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

(místní poplatek za provoz systému shromažěování, sbĢru, pƎepravy, tƎídĢní, využívání a odstraŸování komunálních odpadƽ dle obecnĢ závazné vyhlášky statutárního mĢsta Ostravy)

NAVEDENÍ PLATBY NA SIPO

їїїїїїїїїїїїїїzde odstƎihnĢteіііііііііііііі

Miloslava Vidliēková

Stanovený poplatek uhraćte prosím v daném termínu, pĜedejdete tak pĜípadnému vzniku nedoplatku, který je následnČ vymČĜen a vymáhán daĖovou exekucí, pĜípadnČ
prostĜednictvím soudního exekutora a dluh se tak výraznČ prodraží.

Požadavek na navedení platby na SIPO je nutné doruþit do 15. kvČtna letošního roku. PĜi pozdČjším zaslání požadavku probČhne platba poplatku prostĜednictvím SIPO až
od pĜíštího roku. U tČch, kteĜí si zajistili platbu poplatku za komunální odpad pĜes SIPO již v minulosti, se nic nemČní a není tĜeba žádných zmČn.

VyplnČním níže uvedených údajĤ a jejich zasláním poštou þi osobním pĜedáním na Magistrát mČsta Ostrava, odbor financí a rozpoþtu, Prokešovo námČstí 8, 729 30 Ostrava,
Vám bude platba na SIPO navedena. Žádost o navedení platby na SIPO mĤžete rovnČž zaslat naskenovanou v elektronické podobČ na adresu komunalniodpad@ostrava.cz.

Další zpĤsoby úhrady poplatku jsou bankovním pĜevodem nebo složenkou typu A a dále prostĜednictvím SIPO. Bezhotovostní zpĤsob platby je pohodlnČjší, levnČjší a stal se
již standardem. Doporuþujeme proto obþanĤm, kteĜí takto ještČ neuþinili, využít možnosti placení poplatku prostĜednictvím SIPO.

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2015 bude i letos bez zasílání složenek. Obþan musí sám bez výzvy uhradit poplatek ve výši 498,- Kþ na osobu a kalendáĜní rok.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2015. Poplatek bude možné zaplatit opČt na pokladnČ magistrátu a to hotovČ þi platební kartou.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2015
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