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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
určitě nikoho z nás nenechává klidným současná migrační krize v Evropě,
ani sociální problémy v přilehlých městských obvodech, kde narůstá počet bezdomovců a sociálně slabých či nepřizpůsobivých obyvatel v ubytovnách. Zajištění
veřejného pořádku a bezpečnosti v některých lokalitách města činí velké problémy samosprávám obvodů a zasahuje
také významně do jejich rozpočtu. S nadějí očekáváme změny v zákonech, vládní rozhodnutí, která by vnesla do postižených oblastí světa a do života naší země
řád.
Život se ale nedá zastavit, nastavené
cíle a pracovní plány je třeba plnit.

Kam jsme se posunuli
v realizaci stavebních
projektů v Proskovicích?
Během července a srpna byl dokončen
projekt Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ul. Světlovské.
Jeho realizace přinesla problémy hlavně v místech vjezdů na soukromé pozemky z důvodu rozdílné výšky komunikace
a zahrad. Firma Šíp Staving upravila vjezdy po domluvě s majiteli pozemků, bohužel všem požadavkům vyhovět nemoh-
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Podzimní vydání 2015
la. Výměry a provedení chodníků, taktéž
vjezdů, jsou dány projektovou dokumentací, od které se realizace díla nemůže odchýlit. Projekt financovaný EU má udržitelnost 5 let. Zkušenosti nám ukážou jeho
přínos. Prozatím oceňují chodníky hlavně školáci, jejich rodiče, i ostatní chodci
si pochvalují větší bezpečnost.
Současně s chodníky realizovala firma
Jankostav výstavbu kanalizace a vodovodu v ul. U Zvonice. Tato stavba
bude ukončena koncem září finálním asfaltovým povrchem ulice a položením žlabů pro odtok povrchové vody.
Před začátkem školního roku byl opraven sokl na budově ZŠ. Ve stejném
čase měla být hotova výměna obrubníků u chodníku podél ZŠ až ke křižovatce na ul. Staroveské. Zhotovitel- firma
Inženýrské sítě- musí ale z důvodu vedení
kabelů v chodníku řešit výměnu bez použití techniky, proto došlo k časovému posunu realizace stavby na konec září.

MOb Proskovice má několik rozpracovaných projektů a další plány realizace potřeb obce. Proto se chceme s dalšími deseti ostravskými obvody (Krásné
Pole, Plesná, Pustkovec, Martinov, Hošťákovice, Třebovice, Svinov, Polanka nad
Odrou, Stará Bělá a Nová Bělá) spojit
v místní akční skupinu zavedením metody CLLD-komunitně vedeného místního
rozvoje, což je jedna z možností, jak získat finanční prostředky pro obec. Podmínkou pro další vývoj místního rozvoje
je však zpracování Strategického plánu městského obvodu Proskovice
na léta 2016-2023 včetně Akčního
plánu na léta 2016-2017, který by se
stal výchozím koncepčním dokumentem
pro další rozvoj obce. K přípravě strategického plánu patří také zapojení veřejnosti do diskuze. Pokud by se kdokoli
z občanů chtěl podílet na tvorbě tohoto
dokumentu, přihlaste se do konce září
u starostky (mobil: 724 190 780).

V září a říjnu ještě proběhne oprava oplocení hřbitova firmou Martin
Kunz.
Spolu s investičním odborem Magistrátu města Ostravy a společností OVaK
připravujeme realizaci dalších úseků kanalizace v obci – odkanalizování MŠ, 2 úseky odkanalizování rodinných
domů v ul. Na Pastvinách a kanalizaci v ul. Na Smyčce. V říjnu připravujeme
schůzku s občany ul. Světlovské se záměrem seznámit je se způsobem odkanalizování jejich rod. domů.

▫▫▫

▫▫▫

Babí léto nahradilo tropická vedra
prázdninových měsíců, absolvovali jsme
krásné Svatojánské slavnosti, vydařené Hasičské závody a blížíme se k proskovickému Krmáši – ten probíhal každý rok na Václava. Letos vychází svátek
na pondělí 28. 9., proto oslavíme Václava s předstihem 26. 9. v sobotu v 16 hod.
v našem kostele Svatováclavským koncertem v podání pěveckého sboru Lašan
Brušperk. Srdečně Vás zveme.
Marie Matějová

2

Stručný přehled hospodaření městského
obvodu Proskovice za I. pololetí 2015
Název
Daňové příjmy

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

Plnění v Kč

% plnění
upraveného rozpočtu

637

637

595.374,-

93

1,462

1,491

786.520,-

52

513

685

442.500,-

64

5,156

5,156

2,577.000,-

49

790

90

54.400,-

60

Kapitálové příjmy

0

5.889

1,863.320,-

35

PŘÍJMY CELKEM

8,558

13,948

6,319.114,-

45

Běžné výdaje

8,558

10,041

3,256.243,-

32

Kapitálové výdaje

0

6,609

2,085.270,-

32

VÝDAJE CELKEM

8,558

16,650

5,341.513,-

32

Nedaňové příjmy
Dotace ze státního rozpočtu,
Úřadu práce, od krajů
Převody mezi statutárními městy –
příjmy
Konsolidace, ﬁnancování

Mezi daňové příjmy obce patří místní
poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a daň
z nemovitostí.
Mezi nedaňové příjmy obce patří příjmy z pronájmů pozemků, nebytových
a bytových prostor, z pronájmu hrobových
míst, z úroků bankovních vkladů, ze služeb občanům, z věcného břemene aj.
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu je určena na výkon státní správy, neinvestiční účelová dotace
z Úřadu práce je evidována jako příspěvek na vytvoření pracovního místa
v rámci veřejně prospěšných prací z projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost a neinvestiční účelová
dotace od Moravskoslezského kraje
byla poskytnuta jako příspěvek na ozdravný pobyt předškolních dětí a jejich doprovodu, který se konal v listopadu 2014
v Karlově Studánce.

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-příjmy
jsou evidovány jako neinvestiční dotace
od statutárního města Ostravy na provoz
městského obvodu, na školství a na plavecký výcvik žáků ZŠ. Investiční účelové
dotace byly poskytnuty prostřednictvím
statutárního města Ostravy na předfinancování a spolufinancování projektu Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší
na ul. Světlovské a na financování projektové dokumentace k projektu Revitalizace
Mlýnského náhonu Proskovice.
Konsolidace, Financování představují zapojení nečerpaných finančních
prostředků z roku 2014 do rozpočtu obce
2015, platby sociálního fondu, finanční
vypořádání roku 2014.
Do běžných výdajů řadíme veškeré
výdaje spojené s činností, správou a údržbou městského obvodu. Z výdajů jsou také
poskytovány neinvestiční účelové dotace

neziskovým organizacím převážně v městském obvodě a příspěvek na provoz pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením dlouhodobého
nehmotného a dlouhodobého hmotného
majetku. V našem případě se jedná o výdaje z rozpočtu statutárního města Ostravy na výstavbu projektu Bezpečnostní
úpravy a komunikace pro pěší na ul. Světlovské a financování projektové dokumentace k projektu Revitalizace Mlýnského
náhonu Proskovice.
Z prostředků obce byla zpracována projektová dokumentace k akci Odvodnění
pozemku a úprava cvičné louky pro hasiče
ve volnočasovém areálu ul. Na Pastvinách,
oprava zařízení pro dodávky teplé a studené vody v bytovém domě ul. Na Smyčce
a financování víceprací k projektu Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na
ul. Světlovské.
Táňa Paličková

Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
• rozhodlo o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební akci „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské“ s firmou ŠÍP STAVING, s.r.o – jeho obsahem
je zvýšení rozpočtu o vícepráce na podchycení komunikace
v místě budované opěrné zdi, fixace 2 ks elektrických sloupů
a předláždění komunikace,

• rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměru nabytí pozemku
par. č. 457 vodní plocha, o výměře 1136 m2, v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, formou bezúplatného převodu do vlastnictví
Statutárního města Ostravy a jeho svěření městskému obvodu Proskovice – důvodem požadavku pro bezúplatný převod
pozemku: pozemek par. č. 457 – vodní plocha, v k.ú. Prosko-
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vice hodlá zastupitelstvo využít ve veřejném zájmu k výstavbě
mostku, který by spojoval ul. Na Pastvinách s pozemkem par.
č. 650/1 – trvalý travní porost, na kterém je budován volnočasový areál. Součástí areálu bude i hasičská zbrojnice a cvičná
louka pro hasiče. Mostek s komunikací přes areál zemědělského družstva a ul. Na Pastvinách bude tvořit jedinou vhodnou
spojnici s volnočasovým areálem pro hasičskou techniku nejen jednotky Sboru dobrovolných hasičů MOb Proskovice, ale
také pro ostatní hasičská vozidla v čase tréninků a cvičení. Hasičský záchranný sbor Ostrava podporuje záměr výstavby hasičské zbrojnice a cvičné louky pro hasiče, doporučil toto řešení přístupové komunikace jako jediné možné,
• schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice
za 1. pololetí roku 2015
• rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Kreativní klub Proskovice ve výši 4 tis. Kč na jejich činnost,
• schválilo zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského
obvodu Proskovice pro rok 2016 a návrhu rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019 a dále pak schválilo harmonogram prací na přípravě návrhů pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Proskovice na rok 2016 a návrhu rozpočtového
výhledu na rok 2017 – 2019.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování Strategického plánu městského obvodu Proskovice pro přípravu projektů komunitně vedeného místního rozvoje Ing. Jaroslavu Šuléřovi, IČ 03140261, Jiráskova 457, 738 01
Frýdek-Místek.

Rada dále:
• rozhodla o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací
smlouvy na částku 3 600,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Proskovice, Světlovská 91/41, Ostrava-Proskovice,
• vzala na vědomí a současně souhlasí s předloženými výsledky
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice k datu 31. 7. 2015,

• schválila Dodatek č. 8 ke Směrnici č. 1/2010 pro nakládání
s finančními prostředky, postupy účetnictví a další ustanovení
a Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/2010 pro evidenci majetku,
• vzala na vědomí záznamy z prověrek stavu BOZP a PO v roce
2015 v budovách základní školy na ulici Staroveská 62 a mateřské školy na ulici Buková 245 v Ostravě-Proskovicích,
• rozhodla o zřízení věcného břemene a o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti s oprávněným ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV - Podmokly, zastoupený na základě plné moci společností
ELTOM, s.r.o., IČ 25837117, Oběžná 163/9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Předmětem zřízení věcného břemene - služebnosti bude vedení podzemního kabelového vedení přípojky,
• projednala zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Proskovice za období 5/2014 do 5/2015. Na základě výsledků kontroly
rada konstatovala, že nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily hospodaření městského
obvodu, celkovou průkaznost a správnost účetnictví,
• rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 5 000,- Kč pro výherce 14. ročníku fotbalového turnaje O pohár Pepy Pazderny,
konaného 22. 8. 2015,
• rozhodla o udělení předchozího písemného souhlasu zřizovatele s nabytím finančního daru ve výši 1 tis. Kč pro příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, pro účely – pro
nákup školních pomůcek a potřeb pro žáky od firmy ORC recycling s.r.o, IČ 01979680, Ostrava-Petřkovice, Větrov 249/12,
• vyjádřila souhlas se zapojením ZŠ k pokusnému ověřování
MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč spolku
Lašan Brušperk, IČ 47862092, sídlo Brušperk v rámci konání
Svatováclavského koncertu v Proskovicích,
• rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 6 tis. Kč pobočnému spolku KPM Ostrava-Proskovice, IČ 71195378, sídlo Ostrava-Proskovice, Jarkovská 330/24 na spotřební materiál
kroužku plastikových modelářů při ZŠ Ostrava-Proskovice.
Miloslava Vidličková

Údržba místních komunikací v zimním období
Tak jako každý rok v měsíci září se připravujeme na zimní období – a to zajištěním ﬁrem pro zimní údržbu našich místních komunikací a chodníků.
Uvádím záměrně slovo „našich“ neboť
místní komunikace, které nemá městský obvod ve své správě, nebudou
v zimní období udržovány. Toto je povinností vlastníka komunikace.

„Parkujte tak, aby bylo
možno zajistit zimní
údržbu po celé místní
komunikaci !“
Co je však ještě potřeba zdůraznit je
ta skutečnost, že zimní údržbou se

Povinností městského obvodu je
udržovat chodníky a vozovky (místní komunikace), na nichž není provozována městská hromadná doprava
(toto zajišťuje ﬁrma Ostravské komunikace a.s.).

závady ve sjízdnosti
a schůdnosti komunikací
vznikající povětrnostními
vlivy pouze zmírňují.

A opět jako každý rok upozornění pro řidiče zaparkovaných aut, stojících na místních komunikacích:

A jaké jsou lhůty pro odstranění závad:
Nařízením města Ostravy o stanove-

ní rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací, jsou
stanoveny lhůty pro zmírňování závad. Pořadí důležitosti je dáno zařazením místních komunikací do tříd.
U místních komunikací III. třídy je
lhůta do 48 hodin a u chodníků nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad
musí být započato bez zbytečných
odkladů, přiměřeně vzniklé situaci.
Maximální snahou městského obvodu je zajištění dobré schůdnosti
i sjízdnosti v průběhu celého zimního období.
Miloslava Vidličková
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Zlaté časy
Definice výrazu: - To, co bylo,
když jsme měli méně let.
Slovní spojení, které se s postupem času objeví ve slovníku
každého z nás. Všechno, nač
vzpomínáme, dostane pozvolna zlatavý nádech. Většinou
však nejde o zlato, ale o patinu, kterou vytvořil čas, o tichý
povlak sentimentu.
Některé události však nejsou
patinou, nejsou pestrobarevně
kolorovanými snímky z alba
vzpomínek. Jsou skutečným
odleskem zlatých časů. V tomto případě zlatých časů bažantí
a zaječí zvěře.
Rok 1970 má v mých vzpomínkách slavnostní nádech.
Poprvé se mi dostalo pocty
být honcem. A tenkrát to pocta byla. Od těch dob jsem ve
svém rodišti vynechal honů
jen velmi málo. Těch s klackem v ruce nebo později těch

se Odra. Střelci obstupují vrbiny jednotlivých meandrů,
my honci proklepáváme houští neprostupné kopřivami. Vytahují bažanti, ozývá se křik: „
Kohut, kohut, kurka, pozor je
černá, nestřilat!“ Vedoucí křídel zpomalují svými příkazy
postup honců.
Jeden z vyplašených kohoutů zapadl až za vodu. Doplachtil do prutníku a zmizel. Leč
skončila a všichni postupují k další vrbině. Všichni, až na
dva psovody. Ti stojí na vysokém břehu a posílají své ohaře pro kohouta za řeku. Takováhle dohledávka byla vlastně
jakousi privátní soutěží z výkonu.
„Přines kohutka, přines,
dále běž, pohledej.“ Psi plavou ledovou vodou, vybíhají
na štěrkovou výspu a začínají hledat. Psovodi je navádějí

mezi střelci. První „velký hon“
však zůstane navždy nezapomenutelný.
Nástup u opuštěné hospody
Na Honculi. Most a pár budov
v samotě oderského meandru
doplňuje atmosféru podzimního dne.
Malý mužík, kterého jsem
v té době ještě neznal, se ujal
vedení honu. Byl z vedlejší vsi
a později jsme se spřátelili. Vašek – veselý, usměvavý a myslivec před bohem. Nezbývá než
litovat, že příliš brzy odešel lovit do nebeských revírů.
Po úvodních formalitách začal lov. První kohout vytáhl už
pod plotem za hospodou. Honí

pod vítr. Chvíle povzbuzování,
aport, předání a pak už rychle
za ostatními. Tak to jde brod
za brodem, jak se u nás vrbinám říká.
Svačina. Kousek za Sunkovým mlýnem stojí na lukách
vůz s úlovky i proviantem. Hoří
oheň a okolím se line vůně
opečených klobás. Starší se zahřívají borovičkou nebo populárním božkovským štočkem,
my mladší čajem s „vůní“. Kulhající sedlák Nováček, tenkrát
ještě s oběma nohama, poplácává kobylku Julku, prohlíží
ulovené bažanty a vzpomíná,
jak v polích čiřikaly koroptve.
„Dojíst, dopít a jde se dál“

huláká uřvaný vedoucí úseku,
kde se dnes loví.
„Bereme Olšák a potom vrchy nad cestou.“ Na střelcích je
vidět rostoucí vzrušení. Starší pán důstojného objemu mě
upozorňuje: „Nachystej si špagáty, teď to začne.“
Olšák je starý tvrdý luh s bohatým podrostem. Vysoké jasany se zapojují nad babykami,
svídami a střemchou. Tady nejde pospíchat. Ne však jen kvůli křoví, ale zejména kvůli neustálému křiku představených
střelců: „Pomalu, pomalu.“
Někomu utekl pes a vběhl do
leče. Kohouti a slepice vytahují po několika najednou. Kdosi nadává, hlavně se zahřívají, krev se dostává do varu. Pak
je klid. Hospodář Vašek vyzývá: „Chlapi se psy dohledávat,
honci svázat, odnést k vozu,
střelci jdeme dál.“
Tak to jde leč za lečí. Prostřední důl, Jarkov, Tumalova
špica, Obrázek, Padělky i Vlčinec vydávají svou kohoutí žeň.

Listopadové slunko zapadá,
lovci vychládají, hon pomalu končí. Většinou se už každý
těší na závěr, na tu dnešní poslední leč.
Hospoda U Psoty je zašedlá cigaretovým kouřem. Horká
polévka a pálivý guláš. Chlapi
zčervenali, pije se pivo a „štoček“. Štiplavý dým se dá krájet.
Vedle sebe sedí staří s mladšími, vzdělanější s prostšími,
smějí se, přou a líčí své zážitky,
ve kterých kohouti opakovaně
zhasínají v brokových ranách,
které jsou teď vystřelovány na
čím dál, tím větší vzdálenost.
Psi budou spát pod stoly tak
dlouho, až se společnost začne rozcházet. Nikdo nespěchá
a všichni jsou veselí.
Mám po svém prvním honu.
Usínám šťastný. Zlatavě lesklí
kohouti mi přetahují nad postelí a odlétají do zapadajícího
slunka dětství. Zlaté časy však
zatím trvají.
Milan Stoniš

Poděkování
Proskovičtí myslivci děkují skupině žáků místní základní školy, kteří před letošní senosečí pomáhali pod vedením Františka Grygara vyhánět zvěř z ohrožených
travních porostů. Děti tak přispěly k tomu, že tam, kde
s Frantou a Kristýnou Šmídovou společně plašili, nebylo poraněno ani jedno srnče.
Děkujeme.
Milan Stoniš
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Zemědělství před sto lety
Od starodávna bylo hlavním zdrojem obživy našich obyvatel zemědělství. Způsob
hospodaření se po staletí jen málo změnil.
Základem byl trojpolní systém. Polnosti byly rozděleny na tři části, kdy jedna se
osela na podzim, druhá na jaře a třetí byla
ponechána jako úhor. Půda odpočívala,
případně se na ní pásl dobytek a přirozeným způsobem ji hnojil. Tak se měla samovolně obnovit její úrodnost. V dalším
roce se to celé posunulo. Úhor se zoral
a zasel. Poslední díl zase odpočíval. Tak
to u nás fungovalo až do dvacátých let minulého století. Hlavními plodinami byly
samozřejmě obilniny jako rež, jak se tu říkalo žitu, oves a žito, jak se zde zase pro
změnu nazývala pšenice. Dalšími plodinami bylo proso (po dlouhou dobu se říkalo kaša matka naša), ječmen, len a konopí. Vyvrcholením zemědělských prací
byla vždy sklizeň obilí – žně. Ještě před
nimi se však jako první musela zajistit
sklizeň sena. Teprve na úspěšném zajištění sklizní sena a obilí byla závislá existence obyvatel do příští sklizně. Převážná
část zemědělských prací spojených s touto činností byla téměř do poloviny 20. století prováděná ručně. Na pracích se v zemědělství podíleli podle svých schopností
a možností všechny generace od odrostlejších dětí až po staříčky.
Sečení trávy bylo vždy chlapskou záležitostí. Skupiny sekáčů s čerstvě naklepanými kosami nastupovaly brzy po rozednění na luky, kde v rojnici s mírnými
rozestupy za sebou postupovali dopředu a seklo se s přestávkou na občerstvení do doby až oschla rosa. Pokračovalo se podle situace k večeru až padla rosa,
nebo až na druhý den. Posečená tráva se

musela z pokosů rozhodit na menší vrstvu, aby co nejdříve proschla. V další den
se podle počasí musela několikrát hráběmi ručně obrátit, aby se k večeru než opět
padne rosa již jako seno shráblo na pásy
a složilo do kopek. Další den se za sucha
kopky rozházely, seno několikrát obrátilo a k večeru opět složilo do větších kop.
Ráno se pak kopy rozhodily na menší plochy do tzv. ohnišť, které se obracely a až
seno šustělo (seno muselo být suché, aby
nedošlo při jeho skladování k samovznícení, nebo plesnivění). Pak se teprve hráběmi skulilo do pásů a bylo připraveno
k odvozu na žebřiňáku domů.
Doma se seno skládalo přes sklop
(vstupní otvor opatřený dřevěným poklopem) na vrch (půdu). Tam se muselo
rozložit do všech koutů a pomáhaly i děti,
které jej utlačily do šikmin střechy, aby
se tam všechno vlezlo. Co se nevlezlo na
vrch, tak se dalo do stodoly na pjatro (patro).
Málokterá oblast lidské činností je tak
silně ovlivněná počasím jako zemědělství.
Někdy se usušilo seno za pár dnů, jindy
za týden. Často se ale stalo, že v období sušení (okolo Medarda) přišly vydatné
deště, které zvedly hladiny řek. až vylily
z břehů. Louky se pak proměnily ve veletok v šíří od obecního pastviska až po les
za Odrou, jen staré rybniční hráze se staletými stromy trčely z vody. Běda tomu,
komu se nepodařilo vysušit. Posečená
tráva, nebo seno pak odplavalo k Bohumínu. Kdo měl ještě neposečenou trávu,
tak byla k ničemu, zaglaněna (zanesena)
bahnem a různými naplaveninami, které
ještě musel odstranit.
V krátkém čase po senách následují žně. Sečení obilí kosou už nebyla tak

vysilující práce na ruce jako sena a ženci (pokud nebylo obilí polehlé) postupovali samostatně po obvodu pole. Za nimi
šla sběračka, které obvykle děti připravily
do řady skrutek, jímž svázala sebrané obilí do snopku. Nakonec se všechny snopky snesly do řad a stavěly se mandele, jež
později nahradily kozelky (panáky), které
lépe chránily klasy a zrní před deštěm. Do
kozelku se postavily tři snopky do středu a na každou stranu další dva, které se
provislem (povříslem) stáhly pod klasy do
sebe a nahoru se položil jeden napolovic
přelomený snopek, ten se rozprostřel tak,
aby vytvořil jakousi stříšku, jež chránila
klasy před deštěm. Přeschlé obilí se pak
znovu na žebřiňácích sváželo do stodoly,
aby se tam ve vrstvách uložilo do suseku,
kde pak čekalo na mlácení. Po žních totiž následovalo sušení otavy, jak se v naších zeměpisných šířkách nazývala druhá
seč trávy. Obilí se mlátilo až po skončení všech polních prací v pozdním podzimu a často až v zimě. Snopky se položily na humno (mlat) klasy dovnitř (k sobě)
a okolo obsadili místa chlapi s cepy. Mlátívalo se čtvero až sedmero osobami. Byla
to práce těžká, jež vyžadovala cvik a souhru všech účastníků.
Čištění vymláceného obilí se provádělo nejdříve tak, že ve stodole se otevřela
obě vrata, udělal se tak průvan a obilí se
vyhazovalo vějačkami (zvlášť k tomu určenými dřevěnými lopatami) do výše, aby
plevy odnesl vítr. Teprve později se používaly ruční burdáky (čističky se síty). Tyto
práce byly nahrazeny počátkem 20. století jednoduchými mlátičkami poháněnými koňskou silou ženturem (žentourem)
prakticky až do elektrifikace.
Jiří Lyčka kronikář

Na návštěvě v našem kravíně
V srpnu jsem navštívila proskovický kravín. Prošla jsem kravín, teletník a stáj pro
býčky, prohodila slovo s ošetřovatelkami
a krmiči. Mým hlavním průvodcem se stal
pan Lumír Pilch, zootechnik AGRA Stará
Bělá s. r. o.
Zajímal mne chov hovězího dobytka
v současné době a také plány družstva do
budoucna. Pan Pilch mi odpověděl na pár
otázek.

Jaký je stav hovězího dobytka
v prostorách kravína?
Chováme zde 81 kusů dojných krav,

9 kusů březích jalovic, 29 jalovic na odchov, 30 telat a 160 býků ve výkrmu.

Má družstvo jen živočišnou výrobu?
Samozřejmě máme i rostlinnou výrobu. Obhospodařujeme 300 ha orné půdy,

200 ha luk. Letos jsme měli zasetou pšenici, ječmen, oves, kukuřici, řepku, sóju
a brambory. Krmíme objemovým krmivem, používáme senáž, siláž, slámu
a seno. Vyrábíme obilné krmné směsi
z vlastních obilovin, v pojízdné míchárně
smícháváme podle receptury našrotované
obilniny s minerály (stopové prvky, minerální látky, vitamíny). Směsi uchováváme v zásobnících, ze kterých je pak krmiči porcují dobytku.
(Pokračování na str. 6)
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byla zachována jejich biologická a krajinotvorná hodnota.

Kolik litrů mléka denně nadojíte?
Na jaře to bylo 1300 l mléka velmi dobré kvality, tropická vedra v létě ale přinesla prudký pokles - jen 500-600 l denně.
Horko se podepsalo i na kvalitě mléka.

Jak je to s výkupem?
Mléko odebírá Mlékárna Kunín v ceně
6,90 Kč za litr. Výrobní cena je však
8,50-9 Kč za litr. Výrobou mléka proděláváme, jak slyšíte i z jiných regionů
Čech, Moravy a Slovenska. Evropská politika žene zemědělce našeho státu v této
oblasti k bankrotu. Přesto mám stále
v sobě přesvědčení, že krávy v naší lokalitě mají své místo. Louky Poodří poskytují pastvu, zelené krmivo a seno, je zapotřebí je hnojit přírodními hnojivy, aby

Plánujete v živočišné výrobě nějaké změny?
(Na tuto otázku odpověděl pan Leoš Vosáhlo, jednatel AGRA Stará Bělá.)
Vzhledem k neutěšené situaci, v níž se
nachází naše zemědělství, přemýšlíme
a zvažujeme, radíme se s kolegy, odborníky o tom, kam dále směřovat. Nabízí se několik možností. Buď se zaměříme
na chov krav a výrobu mléka s automatickým dojením nebo býky na výkrm, ale je
tu také možnost chovu koz na mléko. Rozhodnutí musí padnout co nejdříve, protože s volbou nového zaměření je spojena i přestavba kravína a nákup výrobních
prostředků. O změnách vás rádi budeme
informovat.

Poděkování za doplnění informací patří i paní Ludmile Krajčové, účetní AGRA
Stará Bělá.
Marie Matějová

Ze života školy ...
Po skončení letních prázdnin, které se nesly v duchu tropických veder, nás opět čeká
nový školní rok, nyní s letopočtem 2015/2016. Před námi
je spousta práce, ale i zábavy.

Témata školního roku:
Anglický jazyk vyučujeme
od 1. ročníku. Pro další posílení výuky cizího jazyka i jazyka mateřského jsme v květnu
podali žádost na MŠMT o poskytnutí dotace z Výzvy č. 56
OP VK ve výši 315 461,- Kč.
Dotace z projektu, který jsme
nazvali S knihou do světa, nám
byla poskytnuta. Jsou podpořeny tyto klíčové aktivity: zahraniční jazykově-vzdělávací
pobyt pro žáky školy (tento byl
realizován ve dnech 5.-10.9. ve
Worthingu ve VB), zahraniční
jazykový kurz pro jednoho učitele, čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
pro žáky 2. - 5. ročníku, součástí je zajištění materiálních
podmínek potřebných pro realizaci čtenářských dílen: zakoupení nejméně 200 kusů
knih v papírové podobě.
Ve všech ročnících a předmětech je využívána metoda
tzv. jazykových sprch (používání anglických slovíček a jednoduchých vět v návaznosti na
probírané učivo).
Stále trvá snaha vedení ško-

ly získat rodilého mluvčího či
pedagoga pro odpolední aktivity, který by dokázal používat angličtinu jako přirozenou
komunikaci při hrách a dalších denních aktivitách. Zatím stále neúspěšně. Pokud se
nám takového člověka podařilo získat, spolupráce netrvala dlouho. V jednom případě
jsme spolupráci ukončili my,
ve druhém případě se učitelka
vracela do Anglie.
Od září 2013 vyučujeme matematiku metodami profesora
Milana Hejného. Všichni učitelé jsou metodou velmi nadšeni. Troufám si říct, že i drtivá
většina žáků. K této problematice bude ve škole realizována 5. 10. od 16:00 Kavárna
pro rodiče, kterou povede blízká spolupracovnice profesora
Milana Hejného RNDr. Renata Zemanová, Ph.D, tajemnice

katedry matematiky s didaktikou Pdf OU. Všichni vyučující, kteří vyučují matematiku
touto metodou, se dlouhodobě
v této problematice vzdělávají.
Škola systematicky využívá měření výstupů znalostí
a kompetencí externími subjekty pro dosažení objektivity hodnocení (SCIO, ČŠI), a to
u všech předmětů (cizí jazyk,
český jazyk, matematika, člověk a jeho svět). Toto testování probíhá ve 3. a následně 5. ročníku. Jejich účelem je
mimo jiné zjistit úroveň hodnocení ze strany učitelů, ale
především zjistit, jak žáci využívají svého učebního potenciálu.
Ve škole realizujeme Minimální preventivní program,
jehož součástí je také Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Toto téma prolíná

také do programu environmentální výchovy. Pro zvýšení a další posílení fyzické zdatnosti žáků jsme se v letošním
roce přihlásili do projektu
MŠMT Hodina pohybu navíc,
do kterého jsme následně byli
vybráni. Hodina pohybu navíc
se bude realizovat v odpoledních hodinách pro žáky 1., 2.
a 3. ročníku, kteří docházejí do
školní družiny. Hodiny povede Mgr. František Grygar, který splňuje požadovanou kvalifikaci. Do této aktivity budou
žáci zařazeni na základě přihlášky, kterou obdrží během
měsíce září. Náplní bude seznámení s nejrůznějšími sporty od známých až po ty méně
známé. Tělesná výchova se učí
2 hodiny týdně v každém ročníku, každoročně probíhá výuka plavání, bruslení, lyžování. V letošním roce bychom
chtěli realizovat také kurz in-line bruslení, ale zatím je vše
v jednání. Další sportovní aktivity nabízíme v zájmovém
vzdělávání. Velmi úzce spolupracujeme s TJ Sokol Ostrava-Proskovice. Ve škole jsou
nabízeny další sportovní aktivity, které jsou realizované jinými subjekty. Judo club Baník Ostrava (pondělí, středa
15:00-16:30), atletika Sdružení sportovních klubů Vítkovice
(úterý 15:00 – 16:00), tenisová škola Priesol, minivolejbal
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Školní sportovní klub Ostrava
(pondělí 13:15 – 14:45). Pokud
má někdo zájem o aktivity nabízené a realizované v naší tělocvičně, musí podat přihlášku přímo těmto organizacím
(škola zprostředkuje).
Pro rok 2016 jsme získali
ještě dotaci ze SFŽP ČR na konání ozdravného pobytu s environmentální výchovou. Pro
60 žáků ZŠ dotaci ve výši 126
tisíc na projekt nazvaný Život
podle Eskymáků, který bude
realizovaný v termínu 1.-7.2.

ve Velkých Karlovicích v Beskydech. Pro 40 dětí MŠ dotaci
ve výši 84 tisíc na projekt Naše
zem je kulatá, který bude realizován na Bílé v dubnu 2016.
Estetická výchova se realizuje jak ve vyučování, tak
i v zájmové činnosti. V této oblasti spolupracujeme s Kreativním klubem Proskovice,
s tvořivými spoluobčany, kteří
jsou ochotni dětem své tvoření
ukázat a naučit jej (maminky,
babičky, tatínkové,…) Do této
kategorie bychom také moh-

Nejbližší nejdůležitější akce,
které nás čekají do Vánoc:
 Kurz plavání MŠ
 Kavárna pro rodiče na téma Matematika podle pana
profesora Hejného
 Projekt Zdravé děti, šťastní rodiče (ve spolupráci se
SZŠ a VOŠ zdravotnickou Ostrava - Vítkovice)
 Projekt Halloween
 Pisálkova slavnost pro žáky 1. r.
 Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro veřejnost
 Kurz bruslení ZŠ
 Projekt Advent, jehož součástí je mnoho adventních
akcí od Mikulášského dopoledne, přes Vánoční jarmark po zájezd do skanzenu v Rožnově na program
Vánoce na dědině
 Tvořivé odpoledne v ZŠ

li přiřadit účast žáků 4. ročníku v celorepublikovém projektu Tady jsme doma, kdy se žáci
této třídy pod vedením paní
učitelky Kateřina Holaňové
a paní vychovatelky Gabriely
Makarové budou připravovat
na vystoupení na mezinárodním festivalu ve Strážnici na
konci července 2016.
Běžnou součástí výuky bývají tematické projekty. Nejinak
tomu bude i v letošním roce.
V roce 2014 jsme získali titul
Fakultní instituce Ostravské
univerzity. Naše spolupráce
probíhá na různých úrovních.
Asi největší probíhá v oblasti logopedie. Studentky magisterského studia tu provádějí
svou praxi pod odborným vedením Doc. Mgr. Evy Zezulkové, Ph.D.
Když jsem zkompletovala Termínový kalendář akcí
2015/2016 pořádaných školou
(je publikován na webových
stránkách školy v sekci Organizace školního roku), říkala jsem si, že výčet je tedy velmi slušný nato, že jej realizuje
celkem 5 učitelek a 3 vychovatelé ZŠ a 5 učitelek MŠ, samo-

zřejmě za vydatné podpory nepedagogických zaměstnanců.
No a administrace všech aktivit, projektů a jiných papírových nesmyslů je na hrbu jedné referentky a jedné ředitelky
školy. Je třeba si uvědomit, že
většina akcí pořádaných školou je nad rámec vyučovacích
či pracovních povinností zaměstnanců. Všichni si zaslouží
velký dík. Myslím si, že drtivá
většina rodičů si to uvědomuje a práci školy oceňuje. I my
pracovníci školy si velmi považujeme spolupráce s partnery školy.
Děkujeme zřizovateli za poskytování finančních prostředků na provoz školy a za
nadstandardní spolupráci, za
projevovaný zájem o činnost
školy.
Milé žákyně, milí žáci, zákonní zástupci, pedagogové,
ostatní zaměstnanci, spoluobčané, nový školní rok začal a já
Vám do něj přeji mnoho sil
a energie, úspěchů, zdraví, radostného prožívání.
S úsměvem
Eva Paličková,
ředitelka školy

Vzdělávací zájezd žáků ZŠ do Worthingu
Pokud se chcete dozvědět o zájezdu našich žáků do Worthingu ve
Velké Británii, přečtěte si následující řádky.
Jazykově vzdělávací pobyt jedenácti žáků pátého ročníku a dvou
učitelek anglického jazyka se uskutečnil od 5. 9. do 10. 9. 2015 díky
finanční podpoře z Výzvy č. 56.
Pro hodnocení si dovolím použít několikrát slova velmi, jelikož
pobyt nejlépe vystihuje.
Nejdříve musím říci, že zájezd byl pro všechny velmi náročný
– od vyčerpávajícího cestování autobusem přes dopolední výuku
v jazykové škole St George´s School of English k nabitému poznávacímu programu, který byl velmi zajímavý. Nejdříve jsme navštívili Londýn, o kterém Jana Matoušková napsala: „Plavili jsme se
po Temži. Z lodičky bylo vidět divadlo Globe a taky katedrála svatého Pavla. Vystoupili jsme na zastávce London Eye. Zpátky jsme
jeli lanovkou. V Londýně se mi líbilo a chtěla bych se tam vrátit.“
Martinovi Lyčkovi se zamlouval Sea Life v Brightonu, kde poprvé
viděl žraloka „naživo“, a v Portsmouthu oceňoval obrovskou loď Victory.
Zájezdu náleží také hodnocení velmi přínosný. Co více si můžeme přát, než rozvíjet komunikační schopnosti v anglickém jazyce přímo v zemi, kde je mateřštinou? Žáci měli možnost během ubytování v hostitelských rodinách poodhalit některé rozdílné zvyky. Například Jana Paličková se o jednom z nich vyjádřila takto: „V domě měli všude koberec (kromě koupelny a kuchyně). Některé děti chodily po domě v botech!“
Závěrem si dovolím tvrdit, že zájezd byl velmi motivační a všechny nás naladil
ke zdokonalování se v angličtině, protože jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké
výhody znalost cizího jazyka přináší. Jednou z nich je i radostný pocit, že jsme
z daleké Anglie dorazili všichni v pořádku a nikdo se nám neztratil.
Jana Vahalíková
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Už jsme
zase zpátky
Léto se nám pomalu vzdaluje, z budovy
mateřské školy se ozývají dětské hlásky, smích a občas ještě i pláč. Neklamná známka toho, že prázdniny a dovolená jsou definitivně pryč.
Letos jsme mohli přivítat děti v nově
vymalovaných prostorách. K útulnosti přispěly i paní učitelky s výzdobou
a paní školnice, která vše pečlivě vymyla a naleštila. Všichni jsme se na příchod našich známých, ale i nových tvářiček těšili. Plánovací kalendář na nový
školní rok máme téměř zaplněný. Čeká
nás kurz plavání, lyžařský kurz, divadélka v MŠ, ozdravný pobyt a mnoho dalších aktivit. Ráda bych se ještě vrátila
na konec loňského roku.
V červnu jsme byli na výletě na Bílé
s programem „ Za jelenem Matesem
a jinou zvěří“. Animátoři připravili pro
děti velmi zajímavý program – dopoledne v lese a odpoledne v zábavním parku.
Děti na vycházce pozorovaly a poznávaly hravou formou lesní zvířátka, rostliny a stromy. Odpoledne si vyzkoušely jízdu na čtyřkolkách, zorbing i chůzi
po lanech. Další překvapení na nás ještě
čekalo. Autobus, který nás na Bílou přivezl, čekal na konec programu a odvezl
nás k veřejnému tábořišti u Polaneckého mostu. Tady na nás čekalo překvapení v podobě dvou skákacích hradů, požáru z dýmovnic a hasičského cvičení
s novou Tatrou. Do pěny, kterou hasiči vytvořili, se děti po horkém dni vrhly
bez sebemenšího zaváhání. Připraveno
bylo ohniště, špekáčky a pití pro děti.
Byl to krásný slunný podvečer pro malé
i velké. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Ořechovskému, který zajistil zdarma dopravu na Bílou a zpět
pro všechny děti, občerstvení i zábavu.
Závěr dne si tak mohly užít děti i jejich
rodiče.
Danuše Karasová

NABÍDKA ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna Proskovice nabízí veřejnosti

odběr obědů do jídlonosičů
Cena 1 obědu, připraveného podle zásad zdravé výživy,

činí 60,- Kč.
Je možné odebírat obědy nepravidelně dle vlastního výběru
z jídelního lístku.
Jídelní lístek najdete na webových stránkách
www.zs-proskovice.cz a také ve vitríně u ZŠ
Obědy lze přihlásit telefonicky na číslE 602 455 220
nebo osobně ve školní jídelně v budově MŠ
Makarová Jana – vedoucí školní jídelny

KPM 446, Ostrava-Proskovice
školní rok 2014-15
V ukončeném školním roce 2014-2015
se počátkem měsíce května uskutečnila ve městě Kopřivnice již tradiční akce
Beskyd show 2015, jejíž součástí bylo
rovněž Mistrovství České republiky
v plastikovém modelářství „Žáků a kadetů“.
Vzhledem k blízkosti akce, zamířili na soutěž také zástupci našeho klubu
v poměrně silném zastoupení. Přiložené snímky dokládají, že soutěž byla kvalitně obsazena a nebylo jednoduché v této konkurenci se prosadit. Naši zástupci KPM Ostrava-Proskovice si ovšem vedli skvěle i v této nabité soutěži. Na základě zkušeností s předešlých let jsme se pokusili nasadit více modelů do více kategorii. Již samotná účast na
mistrovství je úspěch každého modeláře, když nepočítáme odvahu jít do přímého souboje s dalšími soutěžícími.

V konečném hodnocení se naši zástupci umístili takto:
2. místo, Adam Zezulka, kategorie žáci letadla 1/48 (model Bf-109E)
3. místo, Matěj Šarina, kategorie žáci letadla 1/72 (Zero A6m3)
3. místo, Lukáš Hložánka, kategorie kadeti letadla 1/48 (Spitﬁre MK VIII)
4. místo, František Hůla, kategorie žáci bojová technika, 1/72 (M1A1 Abrams)
6. místo, Rostislav Hůla, kategorie kadeti bojová technika, 1/72 (Panther IIIL)
4. místo, Lukáš Hložánka, kategorie kadeti diorámy (Dům Barda)
Našim zástupcům blahopřejeme a přejeme jim hodně radosti a zábavy při stavě dalších modelů.
Blížící se začátek školního roku, znamená, že kroužky v základní škole budou v polovině září opět nastartovány a pevně věřím, že po prázdninách se sejdeme opět v docela
silné sestavě a dobře se připravíme na další modelářskou sezónu.
Za KPM 446 – Ostrava Proskovice
Ing. Oldřich Václavík
Předseda klubu

9

Sokolské léto 2015
U sokolovny byl v permanenci
především tenisový kurt. Hrával se i nohejbal a volejbal. A
je taky skvělé, jak je používané
hřiště Na Pastvinách. O tom by
ale měl napsat pár slov správce Ant. Janečka. O fotbalovém
Memoriálu se píše na jiném
místě.
Prázdniny začaly tradičním
turnajem losovaných čtyřher
27. 6.. Hrálo celkem 24 mužů
i žen ve třech skupinách a po
odehrání 28 zápasů přišlo finále. A konečně zvítězilo naše
tenisové mládí! Jarek Osyčka s Lukášem Kunzem porazili dvojici Tomáš Křůmal-Jan
Kupka. Budeme už konečně
schopni v příštím roce uspořádat – po 30 letech! – žákovský
turnaj?
I prázdniny byly bohaté
na tenis a cyklistiku. Vyjížďky, tréninky, zápasy, vedra ale
i plavání – bylo všeho opravdu dost.
Tenisový přebor MSŽ ČOS
se konal 15. 8. ve Výškovicích.
Dagmara Pustková tam zvítězila a stala se župní přebornicí
pro r. 2015! Ten úspěch předznamenal další a Dáša ještě excelova 3x. Koncem srpna
byla stříbrná v turnaji TENIS
OVOPEN ve Staré Bělé. V sobotu 5. 9. se konal u sokolovny společensko-sportovní tur-

naj osmi smíšených párů. Ve
finále zvítězili Pustková-Sýkora nad dvojicí Šerá-Dvorský.
Diváci s uznáním oceňovali všechny dvojice, kterých ale
mohlo být o 5 více. Uvidíme, co
bude za rok. A v neděli 6. 9. se
ještě hrálo v Krmelíně. Konal
se tam vynikající ženský turnaj
čtyřher. Proskovice reprezentovaly Šárka Schmidtmajerová, Regina Šerá a Dáša Pustková. Šárka s Dášou obsadily
3.-5. místo z osmi. Byl to euforický tenis, který „na našem
okruhu“ nadchl hráčky i diváky účastí, vysokou úrovní hry
a vyrovnaností.
Docela aktivní byli i cyklisté. Populární setkání velocipedistů v Hrabové se konalo
29. 8. Na historických kolech

tam přijeli, do Petřkovic okolo
Ostravy putovali a zpět se stejnou cestou do Proskovic vrátili
Jitka Švihelová, Pavel Sonnek
a Karel Sýkora.
Závodů horských kol „Ostravský chachar“ v neděli 30. 8.
(50 km, část závodu probíhala u nás a bylo se na co dívat!)
se z Proskovic zúčastnili Jana
Turčínková (8. místo mezi juniorkami, celk. 193.), František Grygar (27. ve své kategorii, celk. 144., čas 2:34,56)
a Petr Matoušek (29. ve své
kategorii,celk. 151.). Zúčastnilo se 234 závodníků. Byl to
krásný a náročný závod a kdo
ho sledoval např. pod školkou,
byl nadšený.
Proskovičtí
reprezentanti
nezklamali ani letos.

Otevřená nová chata KČT na
Lysé Hoře nás taky volá a tu
bychom měli brzy navštívit.
Tenisová, cyklistická, nohejbalová, fotbalová ani volejbalová sezona nekončí. Začali již
trénovat stolní tenisté, je hotový rozvrh hodin v sokolovně,
obě hřiště Na Pastvinách jsou
taky k dispozici, cyklostezka
v pořádku (nezapomínat tam
na slušnost a toleranci!) a proběhly první tréninky hokejistů.
Moc potěšily úspěchy našich
hasičů. Začaly čtené zkoušky
1.JDS. Stále se něco děje, možnosti jsou veliké.
Tedy – vzhůru za zdravím,
za dobrou partou a zábavou!
vzdělavatelka Eva Petrůjová

Závod
Ostravský chachar
Dne 30. 8. 2015 se dva zástupci TJ Sokol Ostrava-Proskovice zúčastnili závodu Ostravský chachar 2015, který byl
pořádán sdružením Max Cursor.
Oba soutěžící startovali v Maratónu na 50 km. Franišek
Grygar dojel na 144. místě v čase 2:34:56 (27. místo ve
své kategorii), Petr Matoušek dojel na 151. místě v čase
2:38:16 (29. místo ve své keategorii). Dále se z prosloviv účastnila Jana Turčínková za Bike 2000 na 193. místě
v čase 4:01:23 (8. místo ve své kategorii juniorek). Celkově startovalo 234 závodníků, 41 vzdalo.
Účastnil se také Jan Turčínek, který ale nedojel.
Karel Sýkora
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Letní tábor Rosička 2015
Letní tábor Rosička je 325 kilometrů daleko od Proskovic a cesta autem po dálnici trvá tři a půl hodiny. Nám 4 vedoucím
(David, Verča, Barča, Franta), zdravotnici Zdeňce s kamarádkou Květou a 48 dětem trvala cesta dvěma vlaky (přesedání v Brně) a jedním autobusem (přestup
v Jindřichově Hradci) přes 6 hodin. Navíc
v pěkném vedru a ve vagónech bez klimatizace. Naštěstí šly otvírat okna. Po dojezdu do vesničky Rosičky nás čekaly ještě tři
kilometry pěšky.
Proč jsme jeli tak daleko? Vše spískala Veronika Dostálová. Od českobudějických sokolů dostala echo na Havrana
(pan Vrána – správce LT Rosička), který
jí tábor ukázal. Veronika se do místa tábora zamilovala a nenechala se přemluvit
na jiné bližší místo. Můžu říct, že místo
bylo opravdu úžasné - krásná velká louka na stanování i hry, přehrádka na malém potůčku, vysoké, průchodné lesy na
táborové hry. Čekalo nás i výborné zázemí
- kuchyň „U mlsného Zděndy“, prostorná
i když trochu tmavá jídelna – „Robinsonova žrádelna“, 8 plechových chemických záchodků – „Vyprazdňovaček“. Ty
pro svůj nevábný zápach nebyly v oblibě
ani u dětí ani u vedoucích. Romantické
okolí bylo plné turistických zajímavostí Červená Lhota, Jindřichův Hradec, úzkokolejka s parním vláčkem, Deštné s leteckým a provaznickým muzeem ....
Co říct k programu a celotáborové hře?
V režii Tomáše Matlengy, jak jinak, výborné. Pro děti bez chvilky na lumpárny.
A na co si vzpomněly děti, když jsem se
zeptal na tábor v září ve škole?
Dan Mareta - na fotbal, táborové písničky, na velkou noční bouřku, při které
jsem si cvrnknul do pyžama
Dorota Kropáčková - na táboráky a písničky
Jakub Duroň - na spaní ve stanech
Šimon Fulneček - na „Záchranu tonoucího“, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky,
„Bažinu“, výrobu šatů z prostěradla, běhání po lese, koupání v přehrádce
Daniel Hýža- na hry mezi týmy
David Podhorný- na to, jak jsme si sami
pekli kuře a vařili čaj na ohni a nelíbilo se
mi, že vedoucí tvrdili, že jsme ztroskotali
na pustém ostrově
Vilda – na noční hlídky
Maty Mechel - na škrabání brambor,
vodní bitvu

Filip Peterek - na hru „Křížovky“, na
vtípek hlavase, který na nástupech říkal
„dispiclína“
Ondra Duroň - na hru „Stopout“- celý
tábor proti vedoucím plus jeden kadifanda
Daniel Sušienka – na samostatné nakupování v Jindřichově Hradci
Alex Bednář - na písničku „Barbora píše
z tábora“
Mates Bernard - na táborové hry
Lukáš Šugárek - prostě super tábor
Mě osobně nejvíc zaujalo tvořivé dopoledne v lese, kde měli děti vytvořit příbytek, nápis SOS, slunečník, panáčka z přírodnin a věc, kterou nebude mít jiný oddíl
– vzniklo ohniště, prut s háčkem na chytání ryb, kšiltovka.....Každý večer se konalo vyhodnocení celotáborové hry, při
kterém děti vymýšlely názvy řek, zálivů,
bažin a stromů v herní nástěnné mapě.
Při závěrečném ohni oddíly předváděly scénky, které děti samy vymyslely. Oddíl Kokonatů nás překvapil představením
delším než čas na jeho nacvičení. Šťáváci
zas předvedli scénky dvě a dokonce s kulisami.

Kdo by chtěl vidět více, najeďte
si na fotky na internetové adrese: http://proskovicesokol.
rajce.idnes.cz/Tabor_Rosicka_4.-18.7._2015/ .

Rodiče by se asi velmi divili, kdyby viděli,
jak jejich děti byly pracovité. Praly se
o službu v kuchyni, kde po obědě i hodinu a půl umývaly, utíraly a uklízely velmi
špinavé nádobí, o škrabání brambor,
o řezání a sekání dříví na táborák, o vyvážení bahna z přehrádky (vozili jsme
bahno na kolečkách, které musely tahat
nejméně čtyři děti za lano),....
Připadal jsem si jako na pěveckém táboře, zpívalo se nejen při táborácích, ale
i na pěších výletech, ve vlaku, v odpoledním klidu,.....

Kdo a co také přispělo k tomu, že
jsme se měli tak dobře:
Výborná kuchyň, kde kraloval Zdeněk
Dostál – způsobila nejmenovanému vedoucímu přírůstek na váze 8 kilo, jinému
5 kilo. Míša Slatinská – hodná, klidná pomocnice v kuchyni, po večerech pomáhala překonat dětem stesk po rodičích čtením pohádek.... Kuba Plaček a Dominik
Dostál – Ferdové mravenci, kteří zvládli práci všeho druhu...zdravotnice Zdeňka a její kamarádka Květa, které se staraly o zdraví táborníků...
Co říct závěrem? Až na jeden ohlas, že
vedoucí moc křičeli, já osobně žádnou
kritiku neslyšel a to byly děti bez svých
elektronických miláčků - tabletů a mobilů. Takže mi nezbývá než říct sokolské nazdar a příští rok opět na Rosičce???
František Grygar
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14. ročník MEMORIÁLU
Sokolský
podzim 2015
PEPY PAZDERNY
Jako každý rok v srpnu jsme se sešli na
již 14. ročníku Memoriálu Pepy Pazderny, který se uskutečnil po roční pauze
opět na fotbalovém hřišti v Proskovicích
22.srpna. Zúčastnilo se opět deset týmů
toužících po vítězství a snaze nám v Proskovickém týmu co nejvíce znepříjemnit
obhajobu loňského prvního místa.
Rozlosování proběhlo tradičně týden
před turnajem, tentokráte v restauraci U
Psoty. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po pěti, ze kterých postoupily vždy
čtyři týmy do vyřazovacích bojů. Proskovický tým si ve skupině vedl celkem dobře a po dvou výhrách, jedné remíze a jedné prohře skončil na druhém postupovém
místě. Ve čtvrtfinále pak vyzval tým Tři
křížky CF, který doslova rozstřílel 5:2.
V semifinále už to bohužel tak dobré nebylo. Po té co Proskovice rychle inkasovaly dvě branky se jim sice ještě podařilo
snížit na rozdíl jediné branky. To už bylo
ovšem vše, protože s blížícím se závěrem
utkání museli otevřít hru a více útočit a i
když do toho všichni dali vše, bohužel po
třetí inkasovali. V zápase o třetí místo
však proskovický tým zapomenul na se-

mifinálovou prohru a porazil tým TGV 4:2
a obsadil 3.místo.
Obhajoba se sice nepovedla, ale Proskovice se určitě připraví na příští ročník, kde
se určitě poperou o co nejlepší výsledek.

Celkové pořadí:
1.

FC Beercelona

2. TJ Kokin
3. Proskovice
4. TGV
5. HK – Vyhla 1976
6. Tři Křížky CF
7. Boca
8. SSC Ostrava
9. ISO 9001
10. Bílý Úlet
Nejlepší střelec:
Jakub Lacina (FC Beercelona)
Nejlepší brankář:
Ondra Kryl
(TJ – Kokin)
Tomáš Křůmal

Léto pomalu končí a zájem o sportovní aktivity se přesouvá z hřiště, kurtů
a bazénů do tělocvičen a dalších sportovních center. Také sokolovna v Proskovicích je připravená na nápor zájemců o cvičení žactva, žen i rodičů
s dětmi. Podzimní sezonu zahájil také
oddíl stolního tenisu, volejbalisté se
stěhují z kurtu do školní tělocvičny
a tenisté ještě dohrávají své turnaje.
Také divadelní spolek 1. JDS začal
zkoušet novou hru R. a M. Cooneyových „A je to v pytli !!!‘‘, s jejíž premiérou se představí, již tradičně, poslední
sobotu před Vánocemi.
Kromě pravidelného cvičení (viz rozpis) Sokol Proskovice pořádá další akce
pro své členy a ostatní sportovní příznivce i mimo zdi sokolovny. Tradiční podzimní turistický výšlap pro děti
i rodiče se uskuteční v sobotu 3. října
i s oblíbeným spaním v tělocvičně pro
odvážné „Sokolíky‘‘. Další výprava, už
zimní, se chystá na prosinec a účastníci mohou očekávat den i noc plné překvapení.
V říjnu se také chystá u sokolovny
a v okolí tradiční podzimní sportovně-orientační závod pro žactvo a rodiče s dětmi.
Pro aktivní dospěláky připravujeme
cvičební dopoledne pro ženy, v sobotu
14. listopadu a od 11. října vždy v neděli od 18. hod. taneční hodiny pro začátečníky i pokročilé pod vedením manželů Pustkových.
Prostory sokolovny neslouží pouze
sportovním aktivitám (cvičení jednotlivých složek, stolní tenis, badminton),
ale i kulturně-společenským událostem jako jsou divadlo, plesy a různé
oslavy. Kapacita ale není plně využitá, takže po domluvě s výborem Sokola, je možné sokolovnu i venkovní prostory využít pro pořádání soukromých
pravidelných i jednorázových akcí. Získané finanční prostředky pokryjí jen
část nákladů na provoz a opravy sokolovny, takže každá akce, která přinese do sokolské pokladny i menší částku, je opravdu vítaná. Jednou z nich
bude již 3.ročník „Sousedského blešího
trhu‘‘ v jednom z listopadových víkendů a jeho finanční výtěžek je věnován
našemu Sokolu.
Přáli bychom si, aby se sokolských
akcí účastnilo co nejvíce lidí a pomohlo tak při zvelebení naší sokolovny.
Eva Petrůjová
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Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce
stanovují v rámci zákona dle svých vlastních podmínek., V rámci našeho regionu je největším poskytovatelem služeb
v oblasti nakládání s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie umožňující dokonalejší systém dotřídění a zpracování
odpadů a která se snaží o to, aby co největší procento komunálních odpadů bylo
dále využito materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce s občany a bez jejich
odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy
správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího zpracování?
Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností OZO
plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika lety po provedených
zkouškách různých možností společnost
OZO Ostrava vyhodnotila systém sběru několika komodit do společné nádoby
a jejich další dotřídění na lince jako ekonomičtější než přidávání dalších nádob
na již tak ne dost prostorná stanoviště
a jejich oddělený svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího zpracování musely jednotlivé
komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad svezený z barevných kontejnerů není
možno poskytnout přímo zpracovatelům,
vždy je nutno ho minimálně dočistit od
nežádoucích příměsí. Z hromady svezené
ze žlutých kontejnerů se však v prvé řadě
třídí plasty, které je možno využít materiálově - PET lahve a polyetylénové obaly
(duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky. Z PETek se
vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice,
z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů

se získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným
odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro
cementárny – méně kvalitní plasty jsou
tedy využity energeticky.
K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery. Dalším způsobem, jak se vytříděného papíru
může občan zbavit, je odvézt ho do výkupny papíru a stržit za něj nějakou
tu korunu. Může si tedy vybrat, který ze
dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do modrých kontejnerů nebo
do výkupen papíru odkládal takový papírový odpad, který je dále zpracovatelný.
Tedy noviny, časopisy, letáky a brožury,
papírové krabice všeho druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně místo), kancelářský papír… Výčet vhodných předmětů z papíru
by mohl pokračovat donekonečna. Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových odpadů, pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací
linku se samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých kontejnerů i výkupen. Tam
je dále rozdělen podle jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé i barevné, protože o dotřídění
podle požadavků zpracovatelů se postará na své dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří lahve, sklenice pokud možno bez
víček (etikety nevadí) a také střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo s příměsemi (automobilové, drátěné…). Sklo je
výborný materiál pro opakované zpracování na nové skleněné obaly, při němž se

nijak nemění jeho vlastnosti.
Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co
se nehodí do barevných kontejnerů na
tříděný odpad, můžeme vyhodit do těch
obyčejných, které stojí před každým domem. Neplatí to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které
obsahují látky ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž musí zacházet s největší opatrností a likvidovat je ve speciálních
zařízeních, která si se škodlivinami umějí
poradit. Do běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří ani odpad objemný (logicky – nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky stavebních
odpadů či rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné dvory, menší obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní svoz.
Pro sběr elektrospotřebičů už dnes existuje hustá síť míst zpětného odběru.
Odpad z obyčejných popelnic, tedy
směsný komunální neboli zbytkový odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách,
zvláště tam, kde není v dosahu zařízení
pro energetické využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. Spoustu energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. Proto je dobré
se před vyhozením jakéhokoli odpadu do
běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do
některého z barevných kontejnerů nebo
do sběren – jedině tak totiž zaručíme, že
bude materiálově či energeticky využit.
Mgr. Bc. Kateřina Šreková
komunikace projektů
SILVER B.C., s. r. o.
Dvořákova 1041/15
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Městská policie zve na další z řady
bezplatných kurzů pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných
kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se proto bude v prostorách budovy městské policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 30. září 2015 od 16:00 hodin.
Zářiové setkání s občany nese název Obranné prvky
v praktickém životě. Hovořit se bude o praktickém využití předmětů osobní ochrany a jejích druzích. Účastníci
kurzu se seznámí s různými rizikovými situacemi a pojmem „nutná obrana.“ Strážníci vysvětlí i techniky sebeobrany při napadení, které si mohou účastníci nacvi-

čit při oblíbené praktické části v tělocvičně a i tentokrát
bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv
na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 151,
599 414 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty
na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
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Dotované projekty
v Dopravním podniku Ostrava a.s.
Dopravní podnik Ostrava se stal jedním
z velmi úspěšných žadatelů o dotace EU spadající do programového období 2007–2013
a patří mezi nejúspěšnější žadatele o dotace
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, z Evropských fondů – Fondu soudržnosti
a z veřejné podpory Ministerstva
životního
prostředí.

S využitím dotací fondu EU ROP Moravskoslezsko pořídil Dopravní podnik Ostrava
nejmodernější technologie pro odbavování cestujících a řízení provozu městské hromadné dopravy se zaměřením
na zvýšení kvality služeb, informovanosti, bezpečnosti cestujících, cestovního komfortu a v neposlední řadě dostupnosti jízdních dokladů. Využita byla také
dotační pobídka v oblasti obnovy vozového parku autobusů, a to obměnou za
vozidla s pohonem na stlačený zemní
plyn CNG. V oblasti dopravní infrastruktury dochází k rekonstrukcím tramvajových zastávek vedoucích k vyšší bezpečnosti a komfortu cestujících.
Nejvíce viditelným projektem, z pohledu cestujících, je zavedení novinky v odbavovacím systému, jejíž spuštění je naplánováno na listopad tohoto
roku. Stávající odbavovací systém ve vozidlech, který funguje na bázi elektronických označovačů papírových jízdenek, je v Ostravě provozován již od roku
1995 a s ohledem na technologický pokrok v této oblasti již nevyhovuje dnešním nárokům na moderní odbavovací
systémy. V rámci projektu v celkové hodnotě cca 40 milionů korun bude nainstalováno celkem 2 135 ks odbavovacích
terminálů, jejichž prostřednictvím dojde
k rozšíření využívání e-karty ODISka.
Ta dosud přinášela výhody pouze držitelům dlouhodobých časových jízdenek.
Spuštěním novinky v odbavovacím systému se nabídka využívání ODISky rozšíří o tzv. elektronickou peněženku, kte-

rá umožní pořídit krátkodobou jízdenku
přímo ve vozidle, a to přiložením ODISky k nové čtečce a odečtením patřičné
částky z kreditu v elektronické peněžence. Kredit, tedy finanční částku pro nákup jízdenek ve vozidle, přitom bude
možné na ODISku nahrát v prodejnách
a v e-shopu ODISky. Využíváním elektronické peněženky cestujícím zcela odpadne starost o papírové krátkodobé jízdenky. K 31. červenci bylo nainstalováno
1 236 ks, což je téměř 60 % z celkového
počtu, a projekt se blíží do zdárného konce. Čtečky jsou rovněž technicky připraveny k nákupu jízdenky prostřednictvím
bezkontaktních platebních karet, přičemž na spuštění tohoto nejmodernějšího způsobu platby jízdného spolupracuje Dopravní podnik Ostrava s asociací
VISA.
Na zavedení nového odbavovacího systému úzce navazuje projekt výměny palubních systémů v hodnotě cca 80 miliónů korun. Také nové palubní počítače
se vším příslušenstvím, přinášející mnoho výhod nejen pro provozovatele, ale
ve formě rozšíření a zpřesnění komunikačních schopností také pro cestující veřejnost, jsou již nainstalovány ve vozidlech MHD dopravního podniku. Tedy
kromě 105 ks autobusů, které budou vy-

řazeny z provozu po dodání stejného počtu autobusů s pohonem na CNG letos
v září. Nákup nových bezbariérových autobusů s pohonem na CNG je rovněž jeden
z našich úspěšných projektů, který je dotován z Evropských fondů a Ministerstva
životního prostředí. Jejich
pořízením přispěje Dopravní podnik Ostrava nejen ke
zlepšování životního prostředí v Ostravě a okolí, ale
také ke komfortu cestování
rozšířením počtu nízkopodlažních vozidel. K 1. lednu 2015 evidoval
dopravní podnik 324 nízkopodlažních
vozidel (z toho 167 autobusů) z celkového počtu 627 vozidel (z toho 294 autobusů), což představovalo 52 % (z toho 57
% u autobusů). Pořízením 105 ks nízkopodlažních autobusů a 12 nízkopodlažních trolejbusů v roce 2015 se celkový
počet nízkopodlažních zvýší na více než
70 % z celkového počtu vozidel. Zmíněný
nákup 12 ks nízkopodlažních trolejbusů spadá do dalšího projektu dotovaného z prostředků EU, který zvyšuje komfort cestování.
Neméně důležité jsou také projekty dotované z Programu švýcarsko-české spolupráce: Modernizace zastávek
„Křižíkova“ a „Krajský úřad“, vybudování kolejového propojení ulic Pavlovova
a Plzeňská, vybudování přístřešků a zábradlí na dalších 9 zastávkách s realizací do konce tohoto roku a také stavba
trolejbusové tratě na Hranečník. I tyto
projekty významně zkvalitňují dopravní infrastrukturu ekologických druhů
dopravních prostředků, provozovaných
Dopravním podnikem Ostrava, a přinášejí tak užitek všem jeho cestujícím. Například vybudované kolejové propojení
ulic Plzeňská a Pavlovova umožnilo veřejnou dopravou bez přestupů spojit dva
velké sídlištní celky, Dubinu a Bělský
Les, se sídlištěm ve Výškovicích, což pozitivně ovlivnilo kvalitu cestování mnoha
tisíc obyvatel Ostravy.
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Ostravští strážníci zvou děti v říjnu
na dětské dopravní hřiště za zábavou
Na úterý 13. října 2015 si strážníci z úseku prevence
a propagace pro děti od 13:00 do 16:30 hod. připravili na
dětském dopravním hřišti městské policie v Ostravě-Přívoze
na ul. Orebitské bohatý program sestávající z nejrůznějších
kvízů a testů s dopravní tematikou, připravena je také jízda
zručnosti, dopravní slalom, a nebude chybět ani tvůrčí
dílnička.
Na akci zveme všechny děti i jejich rodiče. Dětem, které samy
nemají kolo ani koloběžku, jízdní prostředek včetně nezbytné
bezpečnostní přilby zdarma zapůjčíme.

Proskovický
cký

Florián

Ukázky mé práce: www.facebook.com/podlahyobklady

Galasek.Martin@seznam.cz
Petřvaldská 276, Stará Ves nad Ondřejnicí

Parkety, plovoucí podlahy, vinyl, PVC, korek, koberce,
vyrovnávání podkladu, zdění, omítky, obklady, dlažby

737 522 348

PODLAHÁŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE

Konání akce je ohroženo pouze v případě velmi nepříznivého
počasí (déšť, velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty
apod.).
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