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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Historie Proskovic se neobejde bez upozornění na některé
spolky, jež zde vznikly a vyvíjely bohatou činnost.
Nejstarším spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů,
založený dne 15. srpna 1886. Patří zároveň k nejstarším českým
hasičským sborům na Ostravsku. Byl založen z podnětu tehdejšího
správce školy Aloise Huvara.
První valná hromada se konala v hostinci č.p. 45, dnes restaurace a penzion Florián. V době svého založení měl sbor 55 činných
členů a 12 členů přispívajících. Hasičské vybavení sestávalo tehdy
z dvoukolové stříkačky a hadic vídeňské firmy Knaust.
Při přípravě prvních cvičení pomohli proskovickým hasiči
z Petřvaldu. Podrobný úvod do teorie a praxe provedli svou
přednáškou a vyzkoušením stříkačky významní šiřitelé hasičské
myšlenky v té době profesor Josef Janoušek a učitel Rudolf Ludwig
(od roku 1928 starosta Moravské zemské jednoty hasičské).
Tato osvěta způsobila, že nadšení pro hasičskou věc v obci
značně vzrostlo. Proskovičtí hasiči vyjížděli k požárům i do
vzdálenějších míst. Obecní kronikář a významný činitel místního hasičského sboru Josef Matěj vzpomíná na tu dobu takto:
„Vzpomínám, jak často byli jsme alarmováni k požáru, třebas to byl
oheň vzdálený. Vždyť jsme jednou jeli k požáru až do Jistebníka na
horní konec k samému kostelu a stříkačku jsme bez koní táhli až do
Košatky, až za námi přijeli koně. Takové nadšení v nás bylo. Naše
nadšenost byla mnohdy až komická. Kde se jen trochu zakouřilo, již
jsme tam chtěli jeti. Ba i kouř ze závodů vítkovických jsme považovali
párkrát za požár.“
První hasičská zbrojnice s dřevěnou věží se nacházela uprostřed
obce naproti kostela (dnes dům č.p. 68 na Světlovské ulici). V roce
1906 byla postavena nová hasičská zbrojnice, stojící po různých
úpravách na Světlovské ulici dodnes. Její stavba stála 892 koruny.
Mnoho práce vykonali proskovičtí zdarma.
Lze říci, že Sbor dobrovolných hasičů v Proskovicích nejen
zajišťoval bezpečnost občanů a majetku proti požárům, ale
významně se podílel na společenském a kulturním dění v obci,
pořádáním veřejných cvičení, plesů, tanečních zábav, divadelních
představení a výletů.
V roce 1927, kdy začíná pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů v Proskovicích, měl tento 45 činných členů, 44
přispívajících členů a 2 členy čestné. Starostou sboru byl František
Sýkora. Hasičský inventář dosáhl již hodnoty přibližně 74 000 Kč
a zahrnoval mj. budovu hasičské zbrojnice, první dvoukolovou
stříkačku z r. 1910, 300 metrů hadic a další nářadí.
Proskovičtí hasiči zasahovali v době od založení sboru v r.
1886 do r. 1927 při 36 požárech, jež vznikly nejen v obci samé, ale
také v obcích sousedních a vzdálenějších (Stará Bělá, Nová Bělá,
Stará Ves nad Ondřejnicí, Polanka, Krmelín, Světlov, Košatka,
Brušperk, Jistebník). Zpočátku konali své valné hromady a schůze
v hostinci č.p. 45, od roku 1907 se scházeli v novém obecním
hostinci č.p. 11, přestavěním ze staré školy. Koncese tohoto
hostince byla r. 1924 přenesena do nově vybudovaného hostince
č.p. 18, patřícího Václavu Psotovi.

Přejeme Vám
teplý a slunný
podzim
V r. 1936 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Proskovicích
50 let svého trvání. Neúmornou organizační činností usilovali
proskovičtí hasiči o důstojný a zdařilý průběh oslav. Citujme pro
zajímavost plánovaný program, jak je uveden v pamětní knize
hasičského sboru:
„V neděli 26. 7.:
a) v 13,30 hodin položení kytice na hrob zakladatele sboru, bratra Huvara v Petřvaldě na Moravě.
b) v 15,00 hodin divadlo v Přírodě „V černé rokli“.
V sobotu 1. 8.:
a) položení kytice na hřbitov ve Staré Bělé zemřelým bratrům.
b) ve 20,00 hodin divadlo u bratra V. Psoty „První čeští hasiči
na Ostravsku“. Autor hry br. R. Skácel z Brušperku. Po divadle vzpomínkový večírek.
V neděli 2. 8.:
a) 5,00 budíček.
b) 8 - 9 hodin vítání hostů
c) 9,30 hodin řazení průvodu u hostince br. Psoty a odchod k
hasičské zbrojnici
d) 10,00 hodin slavnostní akt se vztyčením státní vlajky
e) po slavnostním aktu koncert na návsi a společný oběd.
f ) schůze předsednictva župy.
Odpoledne 13,30 řazení průvodu u hasičské zbrojnice, 14,00
průvod vesnicí na výletiště ke mlýnu. Na výletišti ukázky technické a
samaritánské činnosti sboru, lidová veselice.“
Slavnostní náladu posledního a nejdůležitějšího dne oslav,
neděle 2. srpna 1936, však zkazilo deštivé počasí, takže bohatý
program musel být upraven.
V letech německé okupace 1939-1945 vyvíjel ze všech proskovických spolků činnost pouze hasičský sbor. Ostatní spolky byly
úředně rozpuštěny.
V první polovině 50. let došlo k organizačním změnám na
úseku požární ochrany. Na základě zákona o požární ochraně č.
62/1950 Sb. ze dne 17. května 1950 byla v r. 1951 zrušena dosavadní spolková organizační struktura. Reorganizací byla vytvořena
celostátní organizace Československý svaz hasičstva. Dosavadní
dobrovolné hasičské sbory se přeměnily na místní jednoty
Československého svazu hasičstva, po vydání zákona o státním
dozoru a požární ochraně č. 35/1935 Sb. z 24. dubna 1953 na
místní jednoty Československého svazu požární ochrany.
(... pokračování příště)

Ing. Jiří Matěj

Slovo starosty
Letošní rok se nám velmi rychle přehoupnul do druhé poloviny,
čas dětských prázdninových radovánek, koupání, odpočinku a
dovolených je nenávratně pryč, a i když v životě člověka jsou tři
měsíce časově téměř zanedbatelným úsekem, přece jen mi dovolte
ohlédnutí za událostmi posledních tří měsíců.
Krátce se zmíním o dokončení parkoviště za bytovým domem
Na Smyčce 5/317. Problém nedostatečného osvětlení plochy se
nám ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi ale podařilo
vyřešit a za domem vzniklo 9 nových parkovacích míst. Po
dokončení stavby a následné kolaudaci byla všechna vyhrazená
místa pronajata zájemcům. Nezbývá než doufat, že toto opatření
skutečně pomůže zlepšit dlouhodobý problém s parkováním v
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blízkosti zmíněného domu.
I výstavba zastávkového zálivu městské hromadné dopravy zastávka „Horní cesta“ byla v termínu dokončena a dá se říci, že od
prvního dne provozu přispěla ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti
dopravy v tomto úseku Staroveské ulice.
Prázdninové měsíce byly také plánovaně spojeny s úsilím
najít řešení kapacitního problému, který vyvstal v naší základní
škole. Že jsme se rozhodli vyřešit problém zázemí učitelského
sboru využitím podkrovního prostoru, to jsem již naznačil v minulém zpravodaji. Nicméně v průběhu realizace půdní vestavby
se objevily některé neplánované komplikace. První byla nucená
výměna nepředpokládaných částí krovů, ale tou hlavní bylo
především nepředvídatelné počasí na začátku července, kdy byla
stavba zahájena. Kvůli předpovědi silných deštů a dokonce vichřic,
muselo být odkrytí střechy odloženo zhruba o dva týdny, což mělo
pochopitelně za následek zdržení všech návazných prací. Dodavatel
se ze všech sil snažil dokončit všechny práce, které by mohly ovlivnit zahájení nového školního roku a nakonec se mu to podařilo.
Veškeré stavební práce byly v souladu se smlouvou dokončeny k
15. září. Od konce září by nová sborovna měla po úpravě schodiště
již naplno sloužit pedagogickému sboru naší ZŠ. Otázkou zatím zůstává vybavení místnosti nábytkem. Skutečné náklady na
pořízení půdní vestavby byly sice oproti původně předpokládaným
nižší, ale protože se jedná o účelově vázané investiční prostředky,
nelze je použít na nákup nábytku (tzv. neinvestiční běžné výdaje).
Podali jsme žádost na investiční komisi a Radu města Ostravy o
„změnu účelu“ ušetřených prostředků. V případě souhlasu Rady
města bychom mohli ušetřené peníze použít právě na vnitřní vybavení sborovny.
Nadále pracujeme i na projektech sportovního víceúčelového
hřiště s umělým povrchem (na místě bývalého kluziště) a revitalizaci mlýnského náhonu, pro které se snažíme požádat o peníze z
regionálních operačních programů EU. Za uplynulé období byla
na obou akcích provedena výběrová řízení na zhotovitele projekční
dokumentace a zpracovatele žádostí včetně všech povinných
příloh. O postupu obou akcí Vás budeme průběžně informovat.
Navíc chceme v nejbližší době připravit další dvě žádosti, a to
na chodník podél ul. Světlovské a rekonstrukci areálu požární
nádrže.
Z dříve uváděných drobnějších akcí bych se rád zmínil o nově
opravené příjezdové komunikaci k fotbalolvému hřišti a požární
nádrži včetně napojení na Staroveskou ulici a zpevnění parkovací
plochy u hřiště. Oprava byla úspěšně provedena ještě před zahájením letní sezóny ve sportovním areálu.
K dnešnímu dni máme rovněž všechna písemná souhlasná
stanoviska potřebná pro montáž a instalaci radarového měření
se svítícím údajem o naměřené rychlosti, s varovným nápisem
„ZPOMAL“, snímací kamerou a záznamovým zařízením pro
zvýšení bezpečnosti dopravy na Staroveské ulici. Termín instalace
již závisí pouze na termínu dodání tohoto zařízení od výrobce.

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY
Městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:
■

■

■

schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok
2007,

Z dlouhodobě připravovaných a již dříve zmiňovaných
projektů nadále vyvíjíme úsilí na získání stavebního povolení na
osvětlení vstupu hřbitova včetně silové přípojky a snahu o získání
prostředků na přeložení nadzemního vedení vysokého napětí
na pastvinách. O důležitosti přeložení nadzemního vedení do
ochranného pásma kanalizačního sběrače toho bylo napsáno již
hodně, nicméně připomínám, že se jedná o stěžejní podmínku zahájení jednání o financování a výstavbě nové hasičské zbrojnice.
Vážení občané, závěr mého dnešního povídání asi pro mnohé
nevyzní příliš optimisticky, ale život sebou nepřináší vždy jenom
radosti a zábavu. Na jedné straně se snažíme zlepšit prostředí v
obci a něco nového vybudovat a na druhé straně se vyskytují lidé,
jejichž cílem je zřejmě pravý opak. Chtěl bych se zmínit o jevu,
který nás značně zatěžuje a s jehož řešením se sami neumíme
vypořádat. Tím jevem není „nic nového pod sluncem“, jedná se o
všem dobře známý a všudypřítomný vandalismus. Ten se v určité
míře vyskytoval v každém režimu všude, Proskovice nevyjímaje.
V poslední době ale pozoruji jeho zřetelný nárůst překračující
únosnou míru. Někdo si možná pomyslí něco o zbytečné dramatizaci situace, protože se ho zatím(!) následky činnosti vandalů
nijak nedotkly, ale odstraňování škod odčerpává peníze všech
občanů. Jedná se o prostředky z rozpočtu městského obvodu,
které by mohly být navíc využity daleko účelněji. Asi si už každý
z Vás povšimnul skupinek mladíků a mladých slečen postávajících
či posedávajících na různých místech v Proskovicích (namátkou v
čekárně na konečné autobusu, u domu s malometrážními byty, za
obchodem, u úřadu, ale i na pastvinách apod). Složení skupinek
je poměrně pestré, jsou mezi nimi „děti“ proskovických občanů,
ale také z jiných městských obvodů. Nápadným znakem této
mládeže jsou především kapuce na hlavách a nezbytná cigareta.
Výsledkem jejich „práce“ je především neuvěřitelný nepořádek, ale
také např. zničené odpadkové koše, zohýbané dopravní značení,
rozbité požární hlásiče, včetně opakovaného spouštění sirény a
v poslední době mezi ně zřejmě přibyl i malíř, s jehož výtvory se
můžete seznámit na fasádách bývalé Proskovjanky, sálu U Psoty,
na hřbitově i na úřadě. Kdo ví, co bude dále následovat.....?
Úmyslně vynechávám hodnocení činnosti městské policie,
protože do této chvíle v podstatě není co hodnotit. Zatím se
nenašel nikdo z pachatelů, kdo by disciplinovaně „počkal, až ho
některý ze strážníků chytí za ruku“.
Proto se závěrem na Vás, vážení občané, obracím s osobní
prosbou:
- Pokud jste právě Vy jedním z rodičů některého nejmenovaného mladíka či slečny, snažte se prosím mít v co největší
míře kontrolu nad tím, jak Vaše děti tráví volný čas. Pokud byste
byli zaneprázdněni jinou činností omezující možnost dohledu,
nestyďte se nám to přijít sdělit nebo požádat úřad o pomoc.
- A Vás ostatní prosím, kdybyste se stali svědky jakéhokoli
vandalského projevu, ničení veřejného nebo soukromého majetku,
přestupku, nepřístojného chování, informujte o tom kdykoli kohokoli z našeho úřadu, popř. neváhejte použít tísňových volání
156 městské policie anebo 158 policie České republiky.
Jiří Matěj
■

■

■

■

uložilo Finančnímu výboru zajistit zpracování jednoho právního
názoru od dvou právních zástupců k řešení pohledávky
Městského obvodu Proskovice za konkurzní podstatou úpadce
„Marcela Slatinská - Pekárna Proskovice“,
schválilo Zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice
za I. pololetí 2008,
rozhodlo o prodeji pozemku ve zjednodušení evidenci - parcela
původu Evidence nemovitosti (EN) 154/3 díl o výměře 82 m2
v k.ú. Proskovice,
vydalo kladné stanovisko k záměru prodejů:

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na sdružení
Festival Poodří Františka Lýska,

1) pozemku parc. 126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
245 m2 vč. budovy (moštárna v k.ú. Proskovice),

vyslovilo poděkování ředitelce příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola ze její dobré vedení a příkladnou
reprezentaci školy na veřejnosti,

2) části pozemku parc. č. 442 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře cca 210 m2 v k.ú. Proskovice.
Pokračování na str. 3
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY
Městského obvodu Proskovice
Pokračování ze str. 2
Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
rozhodla o spoluúčasti městského obvodu Proskovice na sportovní akci „Memoriál Pepy Pazderny“ - 7. ročník fotbalového
turnaje, který se uskutečnil 23. 8. 2008 v Proskovicích a o
pořízení odměn pro vítězná mužstva v této soutěži do max.
výše 3 tis. Kč včetně DPH,
■ rozhodla o pronájmu 9 parkovacích míst na pozemku parc.
č. 194/1, parkoviště za domem s malometrážními byty na
Smyčce 5/317, 724 00 Ostrava - Proskovice zájemcům o parkovací místa,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo na zpracování technické dokumentace k
projektu „Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem“
firmě FUNNY SPORT s.r.o., Kvítková 3643, 760 01 Zlín,
IČ 47906171,
■ projednala zprávu z inspekce příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, provedené Českou
školní inspekcí, Moravskoslezský inspektorát,
■ vydala v souvislosti s odváděním odpadních vod z domu s
malometrážními byty Na Smyčce 5/317, 724 00 Ostrava
- Proskovice na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě Přívoze souhlasné stanovisko s ukončením činnosti Biologické
čistírny odpadních vod Atol 4,5 u této nemovitosti k datu
31. 12. 2008,
■ projednala stížnost občanů na možné nebezpečí při volném
vypouštění psů v lokalitě tzv. Záhumení a na ulici Světlovská
a písemně upozornila dotyčného chovatele psů na porušování
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy . 12/
2005 v platném znění, kterou se stanoví pravidla pro volný
pohyb psů na veřejném prostranství,
■ projednala přípomínku občana na neuspokojivý stav budovy
hasičské zbrojnice na ulici Světlovská a rozhodla o záměru
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování znaleckého posudku předmětné nemovitosti statikem,
■ vzala na vědomí informaci starosty týkající se jednání o projektových záměrech městského obvodu Proskovice, na odboru
■

POZVÁNKA
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice zve
všechny občany na své veřejné pracovní jednání,
které se bude konat 25. 9. 2008 v 18,00 hodin v sále
restaurace U Psoty.
Obsahem pracovního jednání je možnost čerpání
peněz z fondů EU za účelem rozvoje naší obce.
K jednání je přizván ekonomický náměstek a
investiční náměstek primátora statutárního města
Ostravy.
Těšíme se na Vaše podněty a názory.
Členové zastupitelstva MOb Proskovice

ekonomického rozvoje MMO, kterého se zúčastnili Mgr.
Hudec a za městský obvod Proskovice Ing. Jiří Matěj a Mgr.
Marie Matějová,
■ rozhodla o uzavření smlouvy s firmou Bejoch na provedení
revizí protipožárního zařízení na rok 2008 v objektech, které
jsou v majetku MOb,
■ projednala žádost firmy AREON, s.r.o., Poštovní 2, 702 00
Moravská Ostrava, IČ 47670029, o stanovisko k projektové
dokumentaci pro potřeby územního řízení na stavební akci
„Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Proskovice“ a
vydala souhlas s umístěním stavby na pozemcích 86/1 a 86/3
v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřená
nemovitost MOb Proskovice,
■ rozhodla o nejvýhodnější cenové nabídce na zpracování technické dokumentace k projektu „Revitalizace Mlýnského náhonu
Proskovice“ podané firmou HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ
Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava, IČ 26475081,
■ rozhodla o nejvýhodnější cenové nabídce na zpracování žádosti
o dotaci vč. povinných příloh na akci „Revitalizace Mlýnského
náhonu Proskovice“ podané firmou DHV CR spol. s r.o.,
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, pobočka Ostrava,
■ rozhodla o nejvýhodnější cenové nabídce na zpracování žádosti
o dotaci vč. povinných příloh na akci „Sportovní víceúčelové
hřiště s umělým povrchem“ podané firmou Agentura pro
regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrva, IČ
47673168.
Miloslava Vidličková

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2008
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 262/2008 byly
vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich
konání:
- pátek 17. října 2008 v době od 14,00 do 22,00 hodin a
- sobota 18. října 2008 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
V městském obvodě Proskovice se tyto volby uskuteční v jednom volebním okrsku č. 288, který má sídlo v Základní škole v
Proskovicích, Staroveská 62/66, 724 00 Ostrava - Proskovice.
Voličem do těchto voleb je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku a
je přihlášen k trvalému pobytu na území zdejšího městského
obvodu. Veškerá příprava a průběh těchto voleb se řídí zákonem
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Překážkami výkonu volebního práva dle tohoto zákona jsou
důvody:
1) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody,
2) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
3) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu,
č) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li
to bezpečnost státu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny před dnem
voleb do poštovní domovní schránky, v obálce spolu s informací
o způsobu voleb. Hlasování bude umožněno voliči po prokázání
totožnosti a občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním dokladem.
Na voličský průkaz se ve volbách do zastupitelstev krajů
nevolí, občan volí jen ve volebním okrsku, kde má trvalý pobyt.
Každý volič si může v úředních hodinách na zdejším úřadě - na
úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán ve stálém volebním
seznamu voličů a ve volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k
trvalému pobytu.
Ve vlastním zájmu voličů je kontrola platnosti svých osobních dokladů. Občanské průkazy vydávané do 31. 12. 1998
měly platnost do 31. 12. 2007. Výjimka se vztahuje na občany
narozené před 1. lednem 1936, kteří mají ve svém občanském
průkazu vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
M. Vidličková
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VÝMĚNA
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Dovolujeme si upozornit na konec platnosti občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003.
Občané, kteří ještě takovýto typ občanského průkazu vlastní, jsou
povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději
do konce listopadu letošního roku, protože tyto občanské průkazy

Nabídka služeb občanům
ceny platné od 1. 9. 2008

KOPÍROVÁNÍ:
A4
A4
A3
A3

jednostranně
oboustranně
jednostranně
oboustranně

2,- Kč
4,- Kč
3,- Kč
6,- Kč

FAXOVÁNÍ:
1 x strana A4
15,- Kč
(mimo sítě GSM a zahraničí)
MAPY:
1x mapa Proskovic

20,- Kč

NABÍDKA MAP PROSKOVIC
Přílohou tohoto zpravodaje jsou mapy městského obvodu
Proskovice. Městský obvod Proskovice nenese odpovědnost za
případné změny v mapě, rok vydání 2005.

HLÁŠENÍ ROZHLASEM:
Jednorázové hlášení
Opakované hlášení

pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008.
Tato výměna se však netýká občanů, kteří se narodili před
1. lednem 1936 - ti mají výjimku - jejich občanské průkazy, ve
kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále v platnosti.
Závěrem připomínáme, že nové občanské průkazy se vyřizují
pouze na úřadech, které mají matriku (např. Ostrava-Jih, Stará
Bělá, Vítkovice, atd.). Na zdejším úřadě si o nový občanský
průkaz zažádat nelze.
Věra Adámková

30,- Kč
50,- Kč

V prodeji na úřadě městského obvodu za 20,- Kč ve dnech:
PO a ST
od 8,00 - do 17,00 hod
ÚT a ČT
od 8,00 - do 14,00 hod.
Táňa Paličková
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Je začátek školního roku a my se připravujeme na začátek
učení. Už i dnes, pár dní po začátku školního roku slyší rodiče
okřídlené věty typu: „Mně se nechce do školy“ a „Už se těším na
prázdniny“.
A proč vlastně musíme chodit do školy?
Povinnou školní docházku dětí od 6 do 12 let zavedla roku
1774 císařovna Marie Terezia Walburga Ąmálie Kristýna, která si
vzala za manžela Štěpána Lotrinského a měli spolu 16 (!) dětí.
A kam se učení od té doby posunulo? Posuďte třeba na této
převzaté informaci:
„Povinnou školní četbu stahujte v MP3!
Na začátku nového školního roku spustil Český rozhlas, respektive jeho literárně-dramatická redakce, ve spolupráci s Národní
knihovnou v Praze, stránku pro školáky s možností stažení povinné četby ve formátu MP3. Pod titulem Čtenářský deník budou připraveny takové tituly, jako jsou Máchovi Cikáni, Babička
Boženy Němcové, Povídky malostranské Jana Nerudy, Haškův
Švejk, Sonety Williama Shakespeara a řada dalších, vše v podání
významných českých herců.“
To ale neznamená, že čtení se ze škol vytratilo, ba právě
naopak. Na prvním stupni základní školy je velmi důležité žáky
naučit správnou techniku čtení a čtení s porozuměním. Takže
tradiční metody učení se prolínají s moderními i alternativními.
Každý učitel má své osvědčené metody a každému žákovi mohou
vyhovovat jiné.
V krátkosti bych se chtěla vrátit ještě ke konci školního roku.
Jako každoročně proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku,
kterých bylo v uplynulém školním roce pouze 8. Sedm jich odešlo
na různá osmiletá gymnázia a jeden na ZŠ ve Staré Bělé. Již
tradičně se loučili svými prezentacemi, kde si vyzkoušeli projev
před spolužáky a rodiči. Rozloučení se zúčastnil také pan starosta a někteří zastupitelé. Po slavnostním rozloučení a vyřazení z
proskovické školy následovala diskotéka a tradiční spaní ve škole.
„Páťáci“ jen moc litovali, že s nimi letos nemohla přespat jejich
třídní učitelka, která měla zdravotní problémy.
Opakem loučení je vítání. Na začátku školního roku 2008/
2009 jsme slavnostně pasovali 19 nových prvňáčků na žáky
proskovické školy. Je to další každoroční slavnostní akce, které se
zúčastňují rodiče, prarodiče i zástupci zřizovatele.
Letos navštěvuje naši školu 89 žáků. Nevím, zda někdy v historii školy byly všechny ročníky samostatné třídy. Žádný ročník
není spojený. Stejně tomu bude i rok příští, kdy by do proskovické
školy mělo chodit přes 90 žáků.
A co dál nás letos čeká?
Mezi další tradiční akce školy patří projekty Zdravíčko, Škola
žije sportem, Den úsměvů, Hrdinové, Den Země, Škola v přírodě,
Dny Evropy, Putování okolní krajinou a další.
Trochu jinak chceme letos přivítat Vánoce. �Spolu se Svazem
žen připravujeme na začátek prosince v prostorách školy Vánoční
jarmark. Místo Halloweenu bude projekt Strakatý podzim.
Pro rodiče budoucích prvňáčků i pro ně samotné je velmi cenným informačním zdrojem cyklus setkání „Už se těším do školy“,
která absolvují před zápisem do školy a na kterých se seznámí se
základními prioritami našeho školního vzdělávacího programu a
s jeho filozofií.
Škola se snaží chovat také jako vzdělávací centrum obce.
Každoročně vytváří nabídku vzdělávacích akcí pro veřejnost - jazykové kurzy, kurz informačních technologií.
K zájemcům se informace ze školy dostávají prostřednictvím
internetových stránek (www.zs-proskovice.cz). Na nich jsou
umístěny všechny aktuální informace (jen na začátku září nás
trochu pozlobily). Mediální výchova je dále na škole podporována vydáváním školního časopisu Floriánek. Již druhým rokem
pracuje žákovská redakční rada.

Také žákovská rada má své důležité místo v životě naší školy.
Zvolení zástupci jednotlivých tříd se 1x za 14 dní setkávají s
ředitelkou školy a pomáhají jí řešit život školy.
Většina aktivit vede k neformálnímu poznávání pravidel
života školy a obce, i pravidel demokratického soužití. S možností
podílet se na rozhodování o tomto životě a být o něm informován vede k větší motivaci a zájmu žáků o život ve své škole,
obci. Na druhé straně je potřeba počítat s rizikem, že stejně
jako ve společnosti i při těchto procesech ve škole je možnost
rozhodování a zodpovědnost za toto rozhodnutí příliš náročná.
Ani očekávaný zájem o život školy i vítaná spolupráce nemusí
být hlavní prioritou rodiče a může mu být i na obtíž. Stejně tak i
nové přístupy k hodnocení žáků, práce se žákovským portfoliem.
Sledování a hodnocení pokroku dítěte je mnohem náročnější
než jednoduché přehlédnutí známek, a tudíž může vyvolat i
nelibost. Vše, co se zavádí a je průkopnické, musí mít svůj čas,
vyžaduje trpělivost, kvalitní přípravu a přístup pedagogů. Jde o
dlouhodobý a náročný proces.
Přeji všem pěkný podzim.
Eva Paličková, ředitelka školy

VESELÁ ŠKOLKA
Po prázdninovém klidu se opět vrátil život do všech prostor
MŠ a díky přetrvávajícímu letnímu počasí i na školní zahradu.
Znovu se z MŠ ozývá zpěv, smích, jásot a ze třídy Broučků občas
i pláč. Začal nový školní rok.
Pro nás učitelky začal už o týden dříve. V té době jsme
připravovaly třídy a herny na příchod nových dětí. Naší snahou
bylo vytvořit prostředí, ve kterém by se děti cítily příjemně, aby
bylo dostatečně podnětné a podporovalo dětskou tvořivost.
Pokračování na str. 6
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VESELÁ ŠKOLKA
Pokračování ze str. 5

S výzdobou v hernách a umývárnách pomáhala paní vychovatelka Jana Trubačová. Ještě před prázdninami tak zdi koupelny
rozkvetly lučními květy, broučky a motýly, rybníkem plným ryb a
hlídajícím hastrmánkem. U vchodu mají své místo veselé židličky,
které namalovali starší kamarádi ze základní školy. O výzdobu
uvnitř MŠ se už postarají děti a paní učitelky z MŠ.
V měsíci listopadu oslaví naše MŠ 30 let. K běžným úkolům
tak přibude jeden navíc. Chtěli bychom tyto oslavy přenést i do
života mateřské školy - dětskými pracemi, Dnem otevřených dveří
a výstavkou fotografií zachycující 30 let života MŠ.
Naším hlavním cílem však zůstává motivovat děti k plnění
činností zajímavými náměty, připravovat aktivity, které by rozvíjely všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly
duševní a tělesnou pohodu dětí. Chceme, aby se pro děti stal
každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou
zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.
Danuše Karasová, ved. uč. MŠ

ZPÍVALI JSME NA UKRAJINĚ
- ÚVAHA Bezprostředně po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu
vzniklo v Praze občanské sdružení Sedm paprsků, které se postaralo o
vystěhování Čechů, žijících na Ukrajině, z postižené oblasti.
Někteří se přestěhovali zpět do Čech, někteří byli přestěhováni
do vzdálenějších oblastí Ukrajiny. Za touto náročnou prací stojí osobnost významná především v oblasti české psychoterapie, paní Věra
Doušová. Pomoc našim krajanům na Ukrajině se stala její životní
náplní. Spolu s paní Jiřinou Šiklovou vytvořily tým obětavých lidí,
kteří realizují materiální, zdravotní a duchovní pomoc v ukrajinských
vesničkách a městech. Jejich zásluhou se dostanou na potřebná místa
léky, ortopedické pomůcky, invalidní vozíky, potravinové balíčky a
zároveň formou koncertů také mateřský jazyk, národní písně, česká
literatura.
Měla jsem štěstí, že jsem byla vybrána do pěveckého sboru,
který nastudoval program z děl barokních, klasických skladatelů,
úpravy lidových písní z Čech, Moravy, Slovenska a společně s dalšími
učiteli hudební výchovy, dvěma inženýry, doktorem přírodních věd a
farářem církve husitské jsem mohla na ukrajinu odjet zpívat. Bylo nás
20 a náš sbor dirigoval p. Lubomír Mátl.
V loňském roce jsme navštívili vesničku Čechohrad u Melitopolu,
kde bydlí převážně Češi. Bydleli jsme u nich doma. V malých chalupách z venkovní strany natřených modrou a žlutou barvou, s malou
předzahrádkou a lavičkou směrem k hlavní cestě. Štíty chalup svítily
v jedné řadě jako na jižní Moravě. V každé chalupě 4 krávy, hejno
husí, kačen, pár prasat a za chalupou malé políčko s brambory, řepou,
slunečnicemi.
Vesnicí projížděly vozy s koňmi, objevily se i traktory a modernější
stroje z farmy pana Zezulky, který uchopil hospodaření ve stylu větší
mechanizace, lepší organizace a zaměstnával svou širokou rodinu.
Děti z českých rodin chodí do ukrajinské školy, po vyučování
přechází do české školy na 2 hodiny výuky českého jazyka. Rodiny
mlu-

ví krásnou češtinou, jsou hrdi na příslušnost k českému národu a ve
sváteční dny rádi oblékají české kroje, které si sami podle obrázků
ušili. V českých vesnicích žijí rodiny volyňských Čechů, těch, kteří
odešli na Ukrajinu už v dobách 1. republiky. Starší generace se dožívá
80-ti, 90-ti let. Ti jen se slzami v očích vzpomínali na své rodiče a
příbuzné od Tachova, Českých Budějovic, Břeclavi. Mladí, nadaní
studenti mají plány se přistěhovat do Čech.
Ve velkých městech existují tzv. Česká centra, ve kterých se česká
menšina schází, plánuje si společné akce, poznávají se všichni rodinní
příslušníci a navazují kontakty s Českou republikou prostřednictvím
občanského sdružení Sedm paprsků. Takové centrum má také Oděsa,
Žitomir a Kijev.
V letošním roce jsme zpívali v Žitomiru, Kijevě, u Černého moře
v lázních Jevpataorija a vesničce Alexandrovka.
Každým rokem náš kolega, kněz husitské církve Zdeněk Kovalčík
slouží v katolickém kostele ekumenickou mši pro Čechy v českém
jazyce. Pro tuto příležitost jsme letos nastudovali Truvérskou mši
Petra Ebena. Letošní mše se odehrála v Den nezávislosti Ukrajiny
v Žitomiru, kde jsme v kostele sv. Václava zpívali na závěr svatováclavský chorál.
Chvíle dojetí, hlubokého zamyšlení nad osudy těžce zkoušené
země, v níž v současné době žije 114 národností. Společně s
pěveckými a tanečními spolky Čechů jsme absolvovali bezpočet
společných besed se zpěvem českých, ukrajinských a ruských písní za
doprovodu různých harmonik - heligonek a klávesovek.
Naše poznání ze dvou cest na Ukrajinu:
- nádherná příroda
- milí, přátelští, skromní a štědří lidé
- sociální bída, obrovské rozdíly mezi chudými a bohatými
- velké nedostatky ve vybavenosti měst - neudržované domy,
špatné cesty, hygiena - umývárny a záchody - velké rozdíly
- dobré zásobování potravinami, obchody na vysoké úrovni chladící, mrazící zařízení, čistota
- z vesnic do měst a naopak pro velké vzdálenosti a špatné cesty
nemožné cestovat rychle
- mladí lidé jsou velice hezcí, krásně rostlí, vkusně a moderně
oblečeni, touží po vzdělání, cestování
- obyvatelstvo Ukrajiny tvoří z velké části věřící lidé - kostely jsou
pravoslavné, římskokatolické, řeckokatolické, na Krymu i mešity.
Každé poznání člověka obohatí, přinese nové pohledy na život,
který je velkým darem pro každého z nás.
Protože jsme s kolegy učiteli poznali i život v jiných evropských
zemích, porovnáváme, hledáme odpovědi na otázky pro sebe, pro své
žáky, přátele a zájemce.
Viděli jsme skromné, pracovité lidi, bez majetku, kteří byli šťastni
a měli plno plánů. Velký kontrast zažíváme při pohledu na naše
spoluobčany přesycené materiálním nadbytkem s věčně nespokojeným pohledem do budoucna.
Nikomu nic zlého nepřeji, ale některým lidem by materiální chudoba prospěla. O to více by pochopili morální a duchovní hodnoty
života.

Marie Matějová

TJ SOKOL PROSKOVICE
Ochotnický divadelní soubor T.J. První jarkovská divadelní
společnost pod vedením K. Franczyka zahájil divadelní zkoušky pro
novou divadelní hru na motivy J. Drdy „Hrátky s čertem“ v upravené verzi i pro dospělé publikum Proskovic. Premiéra je plánována
na tradiční předvánoční období 2008.

V MĚSÍCI ZÁŘÍ BYLY ZAHÁJENY PRAVIDELNÉ CVIČEBNÍ HODINY V TĚLOCVIČNĚ SOKOLOVNY.
Rozvrh cvičebních hodin na období září 2008 - červen 2009
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18 - 19 hod
17 - 19 hod
20 - 21 hod
18 - 20 hod
17 - 18 hod
18 - 19 hod
19 - 20 hod
20 - 21 hod

mladší a starší žačky
mladší žáci
aerobik mix-dorostenky, ženy
stolní tenis
rodiče s dětmi
kompenzační cvičení-ženy
P-CLASS a posilování-dorostenky, ženy
břišní tance (pro začátečníky)-dorostenky, ženy

s V. Dostálovou a M. Matějovou
s F. Grygarem
s E. Dobešovou
s K. Franczykem
s M. Adámkovou a K. Fulnečkovou
s J. Franczykovou
s J. Franczykovou
s J. Franczykovou

Sobota - předběžná informace o plánovaném cvičení PILATES v tělocvičně ZŠ asi od měsíce října - sledujte plakáty.
Rozvrh cvičebních hodin je vyvěšen ve skříňce T.J. u prodejny Budoucnost a ve skříňce základní školy. Přijďte si zacvičit! VD,KF
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Klub plastikových modelářů
REPREZENTACE OBCE NA MODELLBRNO 2008
V těsném předprázdninovém období 20.
- 21. června proběhla v Brně, v areálu
Brněnských veletrhů (BVV) již tradiční akce
Modellbrno. Součástí této opravdu velké
události s mezinárodní účastí bylo pořádání
Mistrovství republiky žáků a kadetů v plastikovém modelářství.
Jak je asi zřejmé z uplynulých let a
stabilně dosahovaných výsledků na různých soutěžích, modely našich zástupců (žáků) nemohly chybět. Na letošní rok
jsme se opravdu dobře připravili a vyslali na soutěž čtyři
opravdu kvalitní modely. Vzhledem ke vzdálenosti a stále
probíhajícímu školnímu roku bylo dodání modelů zajištěno
vedoucím kroužku. V pátek proběhlo přihlašování soutěžních
modelů a po 17 hodině se již rozběhlo bodování. Vzhledem
k počtu modelů, ale především skutečně vysoké úrovni zpracování, to neměly pětičlenné komise rozhodčích jednoduché.
Bodování muselo pokračovat i následující den do 11
hodiny, než komise vydaly konečný verdikt a nechaly vyvěsit
předběžné výsledky k nahlédnutí.
Po uplynutí doby k možným protestům, bylo přikročeno k
oficiálnímu vyhlášení soutěže v 15 hodin. Naši tři soutěžící, v
kategorii žáků (rok nar. 1995 a mladší): Adam Kolek (1x model), Matěj Sobčík (1x model) a v kategorii kadetů (nar. 1990 a
mladší): Petr Klečka (2x model) si vedli opravdu dobře.
V kategorii LETADLA I.C (měřítko 1:72) - ŽÁCI získal
Adam Kolek 1. místo a Matěj Sobčík 4. místo. Svým prvním
místem se stal Adam Kolek mistrem České republiky v této
kategorii pro rok 2008.
V kategorii LETADLA I.B (měřítko 1:48) - KADETI získal Petr Klečka 4. místo a následně v kategorii LETADLA I.C
(měřítko 1:72) - KADETI 5. místo. Vzhledem k tomu, že kategorie kadetů byla posunuta až do věku 18 let, je toto považováno za
velký úspěch. Modely v
této kategorii byly velmi
vyrovnané a rozdíly 1 1,5 bodů v hodnocení
nebyly zvláštností.
Co k tomuto mistrovství říci na závěr. V
dané konkurenci naši
reprezentanti uspěli
velmi dobře. Nezbývá
než jim poděkovat za
dobře od- vedenou práci
a připojit poděkování
ředitelce naší Základní
školy paní Mgr. Paličkové
za podporu.
Kroužek plastikových
modelářů a klub KPM
446 bude pracovat i v
následujícím školním
roce 2008-2009. Jak
bylo obvyklé v době
od 16,00 - 18,00 hod,
každé pondělí v Základní
škole.
Za KPM 446 - Ostrava
Proskovice
Ing. Oldřich Václavík
předseda klubu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ostrava - Proskovice
Milí proskovičtí občané, hasiči,
naši příznivci.
Jak již mnozí víte, tuto neděli
proběhly v naší obci hasičské
závody o „Pohár Proskovic“. Po
velkých přípravách hasičů a instalaci všeho potřebného jsme přivítali
30 družstev mužů a žen ze širokého
okolí naší obce.
Začali jsme ve 13,00 hodin a vše nasvědčovalo tomu, že
jako každoročně budeme zaliti proudy vody, která patří k
naší soutěži. Jak již řekl veliký hasičský stratég z Třebovic, v
Proskovicích jsou nutné gumáky, deštník a hodně peněz. Jsme
vděčni, že mu to nevyšlo. Počasí se umoudřilo a soutěž byla
odstartována v čase, který všichni čekali.
Celá soutěž se vyznačovala skvělou organizací a velmi
dobrými výsledky všech družstev, která se postavila na startovní čáru. Velmi pěkná účast obecenstva byla tohoto závodu
pěknou kulisou. Musíme rovněž vyzvednout to, že zázemí
a vše potřebné bylo na dobré úrovni k dispozici na hasičské
nádrži - kuňkališti.
V průběhu soutěže se vyznamenali všichni, kteří byli v
našich stáncích. Občerstvení a vše, co jsme všem návštěvníkům
nabídli, bylo konzumenty hodnoceno jako výtečné a dobré.
Za to patří velký dík všem, kteří nám s tím pomohli.
Po této prezentaci se musím vrátit k vlastním hasičským
závodům. Celá soutěž proběhla dle platných hasičských propozic a skončila s těmito výsledky: Palmu vítězství si odnesli
hasiči z Mošnova, další umístěná družstva byla z okruhu
účastníků hasičské ligy. Proskovické družstvo se umístilo na 7.
místě, se ztrátou 1,5 sec.
Musíme naše borce pochválit za dobré nervy a velmi malou
časovou ztrátu na vítěze.
Po soutěži proběhlo předání velmi hodnotných cen a jak
jsme byli informováni, všechna družstva se šťastně dostala do
svých domovů.
Následovala hudba a volná zábava na cvičišti ke všeobecné
spokojenosti všech přítomných.
Takže všem, co soutěž hodnotili kladně - děkujeme a jestli
dožijeme, za rok na shledanou.
S úctou hasiči z Proskovic
Blažej Palička, starosta SDH

-8-

Výsledková listina z fotbalového utkání

O Pohár Pepy Pazderny

1. HK - VYHLA
2. TJ KOKIN
3. SSC Ostrava A
4. BOCA
5. Proskovice
6. Stará Bělá B
7. TGV
8. SSC Ostrava B
9. Stará Bělá A
10. Uhlířov

Nejlepším brankářem
byl:
Mojmír GLET

Nejlepší střelci: Vita VRONA
Marek JANÍČEK

David Lyčka

FOLKLORNÍ SOUBOR BEBEK
hledá šikovné tanečníky a zpěváky
- nejmenší děti (4 - 7 let)
- větší děti (8 - 13 let)

ZKOUŠÍME V ZŠ PROSKOVICE V PONDĚLÍ
Vedoucí souboru: Mgr. Monika Stryková
Dětský soubor vede Vendula Trčková
V případě zájmu a pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.
FS BEBEK z Proskovic
Ostrava - Proskovice
e-mail:vendula-trckova.oa@volny.cz
tel.: 603 976 885
Vedoucí souboru absolvovala dvouleté studium Školy folklorních
tradic v Praze a získala osvědčení o rekvalifikaci pro interpretaci a
výuku tanečních a hudebních lidových tradic.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
MUDr. Václav Pika sděluje svým pacientům, že:
- v úterý 23. 12. 2008 neordinuje ani v Proskovicích, ani ve
Staré Bělé
- v úterý 30. 12. 2008 ordinuje pouze ve Staré Bělé.
M. Vidličková

Ochranná deratizace na území města Ostravy

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy dne 30. 4. 2008
rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Ostravy. Co
je účelem této vyhlášky? Je to likvidace přemnožených potkanů,
a to na celém území města Ostravy dle stanoveného časového
harmonogramu, tedy celoplošná deratizace.
V našem městském obvodě Proskovice bude deratizace zahájena 15. října 2008.
Deratizaci mohou provádět pouze odborné firmy, vlastníci
nemovitostí jsou proto povinni objednat deratizační firmu, která
deratizaci provede. Náklady hradí vlastník nemovitosti.
M. Vidličková
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ A NÁŘADÍ

NORMAMESS s.r.o.
tel.: 596 731 076
Mitrovická 173/233
http://www.normamess.cz

mobil: 732 958 309
724 00 Ostrava - Stará Bělá
pujcovna@normamess.cz

Sortiment půjčovny:

- vibrační desky 86 - 192 kg, hutnící pěchy, vibrační latě
- bourací a vrtací kladiva 5 až 35 kg
- stolové pily na zámkovou dlažbu, elektrocentrály, čerpadla, mycí agregáty
- úhlové brusky, podlahové brusky, lámačky zámkové dlažby, řezačky obkladů
- drážkovací frézy, hořáky na PB, svářečky plastů, trafo svářečky
- nivelační přístroje, hliníkové žebříky, ruční míchadla
- kultivátory, štípačky dřeva (37 - 57 cm), stolové pily s košem a další.

Provozní doba:

pondělí až pátek 7,00 - 15,00 hod

Obecní informační zpravodaj, řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice.
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