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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (22)
Jako druhý nejstarší spolek v obci se objevuje čtenářský spolek
„Vlastimil“, zřízený v roce 1906. Jeho činnost lze shrnout do
několika vět vzhledem k tomu, že písemných dokladů se mnoho
nedochovalo. Spolek, založený z podnětu učitele obecné školy v
Proskovicích Jana Pečínky a tehdejšího starosty, mlynáře Antonína
Sunka, odebíral české noviny a časopisy a objednával knihy pro
nově zřízenou veřejnou knihovnu. Bohatou činnost vyvíjel také na
poli divadelním, hudebním a národně uvědomovacím.
V roce 1911 byl přeměněn na místní odbor Národní jednoty
pro východní Moravu. Národní jednota pokračovala v divadelní
činnosti, pořádala různé přednášky pro občany, slavnosti a výlety
pro školní děti. Oblíbenost těchto akcí u obyvatel Proskovic
dokazují slova obecního kronikáře a předsedy místního odboru
Národní jednoty Josefa Matěje:
„Velice krásně se vyjímala školní slavnost roku 1914, právě 114
dní před vypuknutím světové války. To byl krásný výlet. Učitelka
Jarošová a učitel Krečmer nacvičili s žáky a žačkami hry a tance,
které byly velmi zdařile provedeny a všem se líbily. Tenkrát bylo
občanstvo z celé obce na tom výletě a všichni se bavili velice dobře
a zdálo se, že nastane nám nějaká lepší doba, leč přišla do toho
válka a zmařila vše.“
Místní odbor Národní jednoty pracoval i za 1. světové války.
Jeho cílem byla tehdy především pomoc školním dětem formou
nadílek a poskytování nejnutnějších potřeb jako zimního prádla
apod. K 1. lednu 1918 měla Národní jednota v Proskovicích 79
členů.
Vznikem Československé republiky se změnily podmínky pro
další činnost Národní jednoty. V prvních poválečných letech se
mnoho jejich členů angažovalo v různých politických stranách
a její práce upadla. Jiným důvodem bylo také převedení části
osvětové činnosti na bedra obcí, které v souladu se zákony č.
67/1919 a č. 430/1919 Sb. zřizovaly místní osvětové komise a
veřejné obecní knihovny.
Počátkem roku 1923 klesl počet členů Národní jednoty na 13.
Vzhledem k tomu, že Národní jednota v Proskovicích nevyvíjela
žádnou činnost, byla na výzvu okresní správy politické v Moravské
Ostravě dne 20. března 1925 rozpuštěna.
Ještě před založením tělocvičné jednoty Sokol v roce 1912
vzniklo v Proskovicích několik spolků. Jednalo se o CyriloMetodějskou jednotu a Jednotu sv. Floriána, které vznikly v
roce 1910 a soustředily se na získávání finančních prostředků
na stavbu kostela, Hospodářskou besídku (1910), jež zajišťovala
svým členům nákup různých hnojiv a vodovodní družstvo (1911),
jehož činnost směřovala k postavení vodovodu v obci.
Tělocvičná jednota Sokol byla ustavena na schůzi v obecním
hostinci dne 22. září 1912 za řízení učitele Leopolda Hyánka,
jemuž náleží hlavní zásluha na založení TJ Sokol v Proskovicích.
Na ustavující schůzi se přihlásilo 23 členů, z nichž bylo 14
činných a 9 přispívajících. V čele organizace stáli jako starosta
mlynář Antonín Sunek a jako náčelník učitel Leopold Hyánek.
První tělocvična se nacházela v místním hostinci „U Matěje“
Ve Staré Bělé. Na splátky bylo pořízeno nářadí, a to hrazda, bradla, kůň, 2 žíněnky. Aby získali finanční prostředky na uhrazení
množících se výloh a zaplacení nářadí, začali členové Sokola
pořádat zábavy spojené s cvičením, zpěvem a tancem.
Nezůstalo jenom u této činnosti. Další významný pracovník
proskovického Sokola, jednatel Josef Urbánek, povoláním učitel,
nacvičil první divadelní hru, a to „Smír“ od Otakara Pospíšila.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám hodně pohody,
lepšího porozumění mezi lidmi v dnešním globalizovaném
světě, dobré přátele a chuť
stále tvořit něco nového.
Za úřad městského obvodu
Proskovice
Miloslava Vidličková

Zmíněné první divadelní
představení členů Sokola se konalo na jevišti místního odboru
Národní jednoty v hostinci u
Durčáků (č. pop. 45).
I za ztížených podmínek
v době 1. světové války 1914 - 1918 neustával proskovický Sokol
v tělovýchovné a vlastenecké práci mnohdy s rizikem, že četné
akce nebudou nadřízenými úřady povoleny.
Mnoho členů Sokola muselo narukovat do rakouské armády. Osm z nich se v zajetí na ruské, francouzské a italské
frontě rozhodlo vstoupit do československých legií a bojovat
proti Rakousku a za vytvoření samostatného státu. K legionářům,
členům proskovického Sokola, patřili: Leopold Hyánek, Josef
Urbánek, Rudolf Palička, Josef Borovec, Leopold Matěj, Vladimír
Matěj, František Hrabovský a František Borovec.
(... pokračování příště)

Ing. Jiří Matěj

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do chvíle, kdy hodiny na orloji odbijí poslední sekundy roku
2008, nezbývá už mnoho času, a to je doba, kdy se lidé ohlížejí za
rokem uplynulým a s nadějemi očekávají události roku příštího.
Ohlédnutí za tím letošním přinese až březnové číslo, nicméně si
dovolím krátký přehled událostí za poslední tři měsíce s návazností
na to, co již bylo popsáno v minulém vydání našeho zpravodaje.
Začnu jako obvykle investičními akcemi. V minulém čísle
Floriána jsem se zmínil o výstavbě sborovny v podkroví základní školy. Naše žádost o změnu účelu ušetřených finančních
prostředků byla magistrátem schválena a v současnosti je opravdu
důstojné zázemí pedagogů školy již vybaveno nábytkem a slouží
plně svému účelu.
Závěr roku byl pro nás poměrně úspěšný ve snaze o získání
prostředků na realizaci dalších projektů.
Kdo se prošel po pastvinách směrem k Odře nebo Ondřejnici,
ten si určitě povšimnul výstavby části cyklotrasy „L“ od ulice Na
Pastvinách ke mlýnu. Její součástí se v budoucnu stane i příjezd
k požární nádrži a fotbalovému hřišti, kde se na jaře podařilo po
létech marného úsilí také vybudovat živičný povrch převážně z
prostředků rozpočtu města.
Díky mimořádně příznivému počasí se podařilo ještě letos vybudovat živičný povrch celého úseku, zbývá dokončit
okolní terénní úpravy a dopravní značení. Oficiální otevření
a zahájení provozu na této části cyklostezky bude ale nejdříve
na počátku příštího roku. Otevřením historicky prvního úseku
stezky pro cyklisty dojde jistě ke zvýšení bezpečnosti cyklistů,
kteří Proskovicemi zejména v letních měsících houfně projíždějí.
Navíc jsme se konečně zbavili nelichotivého „přívlastku“ jediného
ostravského obvodu, na jehož katastru dosud nevedl ani metr
cyklistické stezky či trasy.
Cyklisté musí v Proskovicích nadále projíždět po frekventované Staroveské ulici v úseku od Staré Bělé až po křižovatku s
ulicí Na Pastvinách. Tato část byla rovněž součástí projektové dokumentace, ale zásluhou některých „tolerantních“ spoluobčanů,

Pokračování na str. 2
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Slovo starosty
Pokračování ze str. 1

jimž i kolem jedoucí cyklista nadměrně zhorší „kvalitu života“,
musela být z této etapy výstavby vyňata. Změny trasy jsou
administrativně velmi zdlouhavou prací a nezbývá než doufat, že
se v budoucnu najdou prostředky na její výstavbu a hlavně, že do
té doby nedojde k žádné dopravní kolizi cyklistů s motoristy ve
zmíněném úseku.
Koncem roku jsme z rozpočtu města rovněž získali dotaci na
opravu povrchu Zálesní ulice po výstavbě vodovodního řádu. Byl
již vybrán dodavatel a uzavřena s ním smlouva, ale realizace byla
z praktických důvodů (přirozené „sedání“ terénu) odložena na
jaro 2009. Obyvatelé, kteří tu byli po léta nuceni jezdit v naprosto nevyhovujících podmínkách, se zde konečně dočkají alespoň
kvalitního povrchu.
Další technické, ale zejména estetické zlepšení chystáme v
nejbližší době na kontejnerových stanovištích pro separovaný
odpad. Při technických jednáních o možném zkvalitnění jednotlivých stanovišť nám vyšlo velmi vstříc vedení OZO Ostrava, s.r.o.
a poskytlo našemu městskému obvodu nejen technickou dokumentaci, ale nakonec i potřebné finanční prostředky na úpravu
stávajících a vybudování dvou nových kontejnerových stání (ul.
Sídlištní a Na Pastvinách).
V posledním kvartálu letošního roku se také podařilo zprovoznit již dříve avizované zařízení pro radarové měření rychlosti a
lze říci, že dosavadní zkušenosti ukazují, že by mohlo toto opatření
být přínosem pro zvýšení bezpečnosti v úseku, ve kterém je nainstalováno. Samozřejmě ani toto zařízení nemůže zabránit alkoholem posilněným či jinak rozjařeným řidičům, aby si zejména v
časných ranních hodinách otestovali svá auta, jakou rychlost jsou
schopna vyvinout. V souvislosti s umístěním radaru se samozřejmě
mezi občany vyskytly různé polemiky. Rada městského obvodu

Z USNESENÍ RADY

Městského obvodu Proskovice
Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
rozhodla o uspořádání slavnostního koncertu dechové hudby
u příležitosti oslav 90. výročí vzniku Československé republiky
dne 24. 10. 2008,
■ jmenovala nového člena Školské rady příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice Mgr.
Marii Matějovou,
■ rozhodla o zadání a uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v městském obvodě Proskovice
firmě Sojka Václav, Autodoprava a na odstraňování sněhu
z chodníků v městském obvodě Proskovice včetně posypů
chodníků firmě Sojka Stanislav,
■ rozhodla, vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců na křižovatce
místních komunikací U Zvonice a Na Smyčce (u pošty) a z
důvodů opakovaného porušování řádně značeného zákazu
vjezdu všech vozidel na této části komunikace, o instalaci odnímatelného sloupku na místní komunikaci U Zvonice,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo
na zhotovení stavebního díla „Cyklistická trasa L v Ostravě
- Proskovicích, úsek koupaliště - Na Pastvinách“ s firmou
Jankostav,
■ rozhodla o zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace k podání žádosti o dotaci na projekt
„Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ s firmou
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.,
■ schválila Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského
obvodu Proskovice na rok 2009 a rozpočtového výhledu na
léta 2010 - 2012,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o díla
na akci „Výměna oken v budově Úřadu MOb Proskovice výroba, dodávka a montáž plastových oken“ s firmou Therm,
■

velmi pečlivě vážila všechny připomínky, kam radar umístit, zda
na rovný úsek od Staré Bělé, před školu atd. Nakonec se radní
přiklonili k názoru potřeby zpomalení dopravy v úseku, ve kterém
statisticky dochází k největšímu výskytu dopravních nehod, což
je bezkonkurenčně úsek se dvěma zatáčkami mezi restaurací
U Psoty a mlýnem. Nicméně naše snaha o zpomalení dopravy
v Proskovicích a zákaz průjezdu těžkých nákladních vozidel a
kamiónů tím nekončí a možná již v příštím roce bychom se mohli
dočkat dalšího zlepšení.
Tzv. „v běhu“ jsou i další již dříve zmiňované projekty:
Osvětlení vstupu hřbitova včetně silové přípojky a nešťastná, již
mnohokrát skloňovaná Přeložka VN 22 kV na proskovických
pastvinách. Vzhledem k vývoji situace jsme se rozhodli již dále
„nečekat na zázrak ze strany ČEZu“ a bez ohledu na další vývoj
situace se snažit o pořízení projektové dokumentace na výstavbu
nové hasičské zbrojnice. Potřebné prostředky na pořízení PD (cca
0,5 mil. Kč) máme již na příští rok přislíbeny. Prověřujeme rovněž
možnost její výstavby na jiném náhradním pozemku.
Nadále pracujeme i na projektech, pro které bychom rádi
požádali o peníze z operačních programů EU. Projektové dokumentace sportovního víceúčelového hřiště se v současnosti
alternativně upravuje a v případě vyhlášení výzvy budeme schopni
podat žádost se všemi potřebnými náležitostmi. Dokumentace pro
revitalizaci mlýnského náhonu se momentálně zpracovává. Kromě
těchto dvou dříve rozpracovaných projektů máme v systému
již navedeny další tři: „Výstavba chodníku a opěrné zdi podél
Světlovské ulice“, „Dostavba areálu požární nádrže na koupaliště“
a „Projektová a multifunkční učebna“ (ZŠ). U těchto tří projektů
jsme již zpracovali materiály pro schválení v komisích a poté v
Radě města Ostravy, bohužel vinou neodborného zásahu jednoho
z úředníků Odboru ekonomického rozvoje MMO budou materiály radě předloženy až počátkem příštího roku. Nejpozději do
poloviny ledna bychom měli mít k dispozici rovněž dokumentaci
pro Dětské hřiště věkové kategorie 3 - 6 let, které bychom rovněž
rádi vybudovali z prostředků EU nebo ČEZu.
Jiří Matěj
rozhodla o pořízení 7 kusů nových laviček z vymývaného
betonu v kombinaci se dřevem. Lavičky budou umístěny v
prostorách místního hřbitova a Památníku osvobození,
■ rozhodla o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo na
zhotovení, dodání a montáž nábytku pro nově vybudovanou
sborovnu v půdní vestavbě budovy základní školy s firmou
Bogdán,
■ rozhodla o přijetí peněžního daru ve výši 246 640,- Kč od
firmy OZO Ostrava, s.r.o. Peněžní dar je určen k vybudování
stání pro umístění kontejnerů na separovaný odpad,
■ vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti základní školy a
mateřské školy Ostrava - Proskovice.
Miloslava Vidličková
■

PASENÍ DOBYTKA

Proskovice snad jako jediná obec v okolí vlastnily rozlehlou
plochu obecních pastvisek (pastvin). Tyto plochy vznikly likvidací
rybníků. Tehdejší konšelé přemýšleli o využití těchto pastvin
a přišli s nápadem pasení dobytka. Každý občan měl možnost
vyhánět dobytek na obecní pastviska proti zaplacení stanoveného
poplatku. Samozřejmě, že dobytek nemohl zůstat bez dozoru.
Takže každý, kdo využil této možnosti buď zajistil hlídače nebo
zaplatil obecního hlídače. U drobných zemědělců (kovozemědělců
- občané, kteří byli zaměstnáni v železárnách a pro přilepšení chovali jednu či dvě krávy a další drobné hospodářské zvířectvo) tuto
úlohu zastávaly děti (o prázdninách).
Ráno prošel pasák obcí a vyzýval majitele dobytka k vypuštění
skotu. Po cestě se valilo stádo směrem k pastvinám. Když se stádo
shromáždilo na určeném místě, pasák zavřel vstup závorou a
hlídal, aby se dobytek pokojně pásl, aby nedocházelo k soubojům.
Napájení bylo zajištěno formou napajedel, zřízených ve stávajícím
mlýnském náhonu. Večer pasák otevřel závory a dobytek spěchal
do svých domovů.
Ing. Evžen Kukla
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VÁNOČNÍ KAPR
- ÚVAHA -

Zvedl jsem se ze židle a rozhlédl se z okna. Mé oči těkaly po
zasněžené krajině. Přede mnou odpočívalo dlouhé pole pokryté
silnou vrstvou bílé peřiny a za ním se zrcadlila široká plocha ledu,
která pokrývala celý rybník. Pouze u krajů se k nebi drala suchá
stébla rákosí.
Znovu jsem usedl a lžičkou točil v hrnku kafe. Bylo svěží
vánoční ráno. Zamrzlý rybník mne neustále vábil a přitahoval mě
k sobě. Pravda, kapra jsem ještě neměl, ale poslední dva roky mi
stačil pouze kuřecí řízek.
Zavrtěl jsem hlavou. Nikam v takové zimě nepolezu! Rozhodl
jsem se. S vroucím hrnkem kávy jsem přešel do obývacího pokoje,
kde se na mne vrhla kupa lineckých koleček a příval pohádek v
televizi. Jenže ono to nebylo jenom tak. Chuť po lovu mne neustále lákala. Nakonec jsem se přece jenom rozhodl překontrolovat
rybářský prut. Jen tak pro jistotu. Pouze z dlouhé chvíle.
Prut stál opřený ve výklenku pod schodištěm do sklepa a
vedle něho ležela krabice s výbavou. Otevřel jsem ji. Její obsah
byl překvapující. Čekal jsem pouze pár rezavých háčků, starých
olůvek a ohnutý peán, ale mýlil jsem se. V krabici bylo kompletně
celé rybářské vybavení, od třpytek, které mi na zamrzlém rybníku
budou k ničemu, až po svazky náhradních vlasců.
To už bylo jednoznačné znamení! Změnil jsem své předešlé
rozhodnutí, nyní jsem byl rozhodnut vyrazit na rybolov. Přehodil
jsem přes sebe péřovou bundu, do kapsy sbalil pletené rukavice a
k rybářskému náčiní přidal termosku s čajem.
Vyrazil jsem. Šlo se docela dobře. Sněhu bylo hodně, ale
příliš se nepropadal. Po slabé čtvrthodince jsem stanul na okraji
rybníka. Skutečně byl celý zamrzlý. Žádný otvor v ledu jsem
nenašel. Bohužel sekera zůstala doma a vracet se mi už nechtělo.
Pod nejbližším dubem se mi podařilo objevit spadlou větev. Byla
dostatečně tvrdá, aby dokázala s pomocí mých sil prorazit díru v
ledu.
Vybral jsem si místo přibližně uprostřed rybníka. Opatrně
jsem k němu došel a rozmáchl se. Klacek se mihnul vzduchem a
tvrdě dopadl. Led pukl. Prasklina se začala zvětšovat. Uvědomil
jsem si, že jsem v pořádném průšvihu. Nenapadlo mě žádné
řešení, jak ze situace vybruslit. Zkusil jsem se rozeběhnout, ale
ledová kra se pode mnou podlomila. Hladina se zavřela. Z posledních sil jsem se ještě pokusil zachytit okraje ledu. Ruka nedosáhla.
Zvolna jsem klesal ke dnu. Snaha vyplavat byla marná. Mrazivá
voda mě nehodlala vydat ze svých spárů. Jakmile se má noha dotkla dna, ztratil jsem vědomí. ...
Otevřel jsem oči. Přivítala mě bílá nemocniční lůžka a zašedlé
stěny. Do pokoje přišla sestra a v rukou nesla talíř.
„Veselé vánoce. Dáte si kapra?“ usmála se.
Povídku napsal Jakub Novák, student II. ročníku
Gymnázia Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce.

Jak v závěru roku na úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2008 bude úterý
30. 12. 2008 s úředními hodinami od 8,00 do 12,00 hodin.
Prvním úředním dnem v roce 2009 bude pondělí 5. 1. 2009
s úředními hodinami od 8,00 do 17,00 hodin.
Miloslava Vidličková

POSTŘEHY Z VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY
Tak jsme se konečně dočkali stavby prvního úseku cyklostezky. Zbavili jsme se tak nelichotivého přívlastku obce, kde nevede
ani metr cyklotrasy.
Tato první etapa se vyznačuje mimo jiné tím, že vede celá
po obecních pozemcích (správně řečeno po pozemcích našeho
městského obvodu). Po jejím dokončení vznikne jistě vítaná
souběžná komunikace s hlavní frekventovanou Staroveskou ulicí.
O tom ale již víte ze Slova starosty. Přestože se tento úsek jeví
jako málo problémový, narazilo se při výstavbě na překvapivé
skutečnosti. V podstatě jde tak trochu o úsloví „Co oči nevidí, to
srdce nebolí“.
Pokračování na str. 4

NA BESEDĚ U KUKLŮ
23. 11. 2008 v neděli jsem vykročila po ul. V Tišinách a
Ztracené k poslednímu domečku na kopci, k Anně a Evženovi
Kuklovým na besedu. Naše povídání se vedlo směrem k Vánocům.
Jak je slavili, prožívali, co se dělo v chalupě? Rodina Kuklova žila
v domě společně s dalšími třemi rodinami. Plná chalupa lidí, tři
generace, přesto vycházeli spolu dobře. Před Vánocemi se zabíjelo
prase, aby bylo celé svátky co jíst a na zimní měsíce zásoba sádla,
uzeného masa. Stařenka krmila od podzimu husy šiškami z brambor a šrotu, a ty se také na Vánoce zabily. Mraznička nebyla, takže
maso se dávalo do sklepa, kde měli u Kuklů i vodu.
Během roku se dalo maso koupit i u řezníka Pinkaly (pod
lípou před obecním domem stávala budka, kde měl pan Pinkala
výsek). Kuklovi vzpomínali, že kupovali jedenkrát za týden půl
funtu hovězího (funt = 1/2 kg), jinak se vařilo bez masa.
K vánočním přípravám patřil i stromeček. Hospodář uříznul v
lese smrček a děti ho ozdobily papírovými ozdobami. Štědrý den
začal jako každý jiný - nejdříve se poklidil dobytek, potom teprve
nastala starost o rodinu. Ke snídani byla buchta s kávou a potom
se postili až do večeře. K večeři měli hrachvovou polévku, ryby
neměli v oblibě, tak stařenka usmažila husí játra. Štědrovečerní
stůl nabízel i krásná jablíčka, ořechy a cukroví. Pod stromečkem
každý našel malý dárek - praktické oblečení, potřebné věci.
Rozsvítily se svíčky, zazpívaly se koledy a šlo se spát. Ve 3 hodiny
ráno vstávali a pěšky se šlo Mečníkem (od restaurace Florián lesem
na starobělské pole, kolem kříže k Palesku a pod Slavíkův kopec)
do Staré Bělé na jitřní mši, která začínala ve 4 hodiny. Půl dědiny
se vracelo po 5 hodině ranní domů z Bělé, a den pokračoval
starostmi o hospodářství. Děti v zimních dnech sáňkovaly na
sáňkách vyrobených panem Vašíčkem „kolem Váhy“ a bruslily na
bruslích vyrobených po domácku. Buď je na boty přišroubovali
nebo jenom přivázali provázkem. Na lyže nebylo. Když vánoční
svátky pominuly, zase se šlo do školy - do obecné v Proskovicích,
do měšťanky buď v Zábřehu nebo v Jistebníku. Samozřejmě
pěšky.
Povídání s panem Ing. Evženem Kuklou a jeho paní Annou
Kuklovou bylo zajímavé a příjemné. Vzpomínky na minulá léta
nejsou jen nostalgické a smutné. Naopak! Zůstáváme překvapeni
stát nad schopnostmi našich předků. Jednoduchost, hospodárnost,
životní řád, pevné základy výchovy dětí a hlavně obdivuhodné hezké mezilidské vztahy.
Marie Matějová

Stalo se před sto lety...
Obec provedla úpravu prostranství před obecním hostincem, kde
byla stará hasičská kaluž a místo někdy připomínalo močál. Hasičská
kaluž byla zavezena a voda svedena do obecního potoka.Ponecháno
bylo pouze koryto pro napájení dobytka. Tím získala obec pěknou
náves. Pokud se jedná o zajištění protipožárních opatření, byla se
správou panského dvora projednána oprava stávající kaluže v místě
jeho zahrady (dnes kostel) a dále nádrž v místě zahrady p. Kašpárek
- Sýkora se nechala vyčistit. Další udržování obou kaluží zajistí
hasiči.
Podél panské cesty nad obecní hospodou byla vysázena akátová
alej.
Od července byla zřízena poštovna a prvním poštovním poslem
byl Sylvestr Merta, který také vykonával funkci obecního posla a
ponocného za celoroční služné 250 K.
Obec prodala starou hasičskou zbrojnici p. Calašovi, který na
jejím místě vystavěl domek (dnes MUDr. Dvořáček).
V roce 1908 bylo opraveno obytné stavení panského dvora a
tehdejší vlastník, kterým byla olomoucká kapitula jej obsadil hajným
Fr. Paličkou. Byl to první panský hajný a od té doby jsou Proskovice
sídlem správy okolních panských lesů, které později přešly do majetku
města Ostravy.
Téhož roku prodala p. K. Hlavatá usedlost a hospodu (dnešní
Florián) p. A. Durčákovi (dědovi Ing. Balabána).
Na památku 60-ti let panování císaře Franc. Josefa bylo rozhodnuto o zřízení chudinského fondu a žákovského fondu pro chudé
žáky. S výplatou se však započne až po dosažení částky 1000 K a u
žákovského fondu 500 K. Taktéž bylo přijato usnesení o vysázení 60ti lip na pastvisku na Posmykově s pojmenováním Jubilejní sad (dnes
zem. farma a štěpkovač).
Obec schválila žádost mlynáře Sunka na svedení obecního potoka
v místě od Psoty do hliníku pod mlýnem s podmínkou, že když bude
dělat voda škodu, musí potok do starého koryta pustit.
Jiří Lyčka, kronikář
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NÁVRATY DO HISTORIE A SOUČASNOST
Utváření samostatného státu - ČSR - neslo s sebou do r. 1918 mnoho
úsilí, vyhraných i prohraných bitev, utrpení, obětí a vítězství. V naší obci
jsme si připomenuli 90. výročí vzniku ČSR slavnostním koncertem dechové
hudby a výstavkou, která se týkala osudů československých legionářů na
frontách ve Francii, Itálii, Srbsku a Rusku. Dokumenty - fotografie, literatura, zajímavé osudy legionářů z Proskovic a Staré Bělé, zásluhy zakladatelů a
členů TJ Sokol, učitelů, vyznamenání a medaile z období 1. sv. války, zaujaly
občany i hosty této úspěšné akce.
Koncert dechové hudby pod taktovkou kapelníka petřvaldské dechovky
p. Richarda Řepky, se zpěváky J. Hrabovskou a J. Tichopádem, průvodním
slovem J. Dostalíka a T. Krpce posluchače dobře naladil a potěšil.
Výstava z legionářského života, úvodní projev s pohledem do významného období národní historie, který přednesl občanům p. starosta Ing. Jiří
Matěj, umocnil smysl přátelského odpoledne.
Rada MOb Proskovice děkuje všem organizátorům - kapelníkovi dech.
hudby Proskovice - p. Milanu Huvarovi, p. Ladislavu Švrčkovi za foto a
videodokumentaci, p. PaedDr. Karlu Sýkorovi za přípravu výstavy,
p. Bc. Miloslavě Vidličkové za výzdobu a technické práce.
Koncertu s výstavkou k 90. výročí vzniku ČSR se zúčastnilo asi 115
občanů. Odměnou všem realizátorům byla jejich spokojenost.
Marie Matějová

POSTŘEHY Z VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY
Pokračování ze str. 3
Někteří naši občané po svém využili toho, že za jejich ploty není
moc vidět, a tak s nevyužitými obecními prostorami naložili po svém. Ti
pořádnější si například pečlivě uložili za plot přebytečný materiál, nad čímž
lze většinou přimhouřit oči. Ti méně pořádní si za plotem udělali něco, co
připomíná spíše skládku. (Viz ilustrační foto pořízené starostou.)
Drobné věci stavbaři většinou sami přeložili, ale pokud například narazíte
na trvale parkující auto, které majitel i přes výzvu nepřeparkoval, s tolerancí
vystačíte jen těžko.
Dalším tak zvaným kostlivcem ve skříni byla odvodňovací skruž s těžkým
litinovým víkem. Víko spadlé na zem odkrylo ideální prostor pro další
skládku tentokrát shnilého ovoce. Vzhledem k relativní blízkosti sběrného
dvora lze toto jednání jen těžko pochopit.
Není smyslem tohoto článku někoho obviňovat, ale poukázat na to, že
i dobré věci, mezi něž cyklostezka bezesporu patří, se nerodí lehce. Zase to
je jen a jen o toleranci na obou stranách. Stačí si vzpomenout na obavy ze
sběrného dvora. Mnozí z nás budou mít za svým plotem něco, na co nebyli
dlouhá léta zvyklí. To něco za to ale určitě stojí, protože co je důležitější, než
jakékoliv přispění ke zdraví nás a našich dětí.
Zdeněk Dvorský

Návštěvy u jubilantů
Dne 26. 4. 2008 proběhlo v sále hostince U Psoty každoroční setkání
jubilantů. Mimo tuto akci rozhodli naši radní již v roce 2006 o tom, že
osobně budou navštěvovat s gratulací jubilanty, kteří v daném roce oslaví
jubileum 80, 85, 90 a poté každých dalších pět let věku. V prvním roce radní
navštívili 7 jubilantů, kteří oslavili 80 nebo 85 let. V roce 2007 to bylo 10
jubilantů a v roce 2008 bylo doposud navštíveno 8 jubilantů.
Návštěvy probíhají po předchozí domluvě v místě bydliště jubilanta, kdy
jednotliví radní přijdou za městský obvod pogratulovat a předat dárkový
balíček. Navštíveni jsou však jen ti, kteří s osobní návštěvou souhlasí. Proto
úřad předem kontaktuje například i jejich příbuzné.
Radní p. Mgr. Marie Matějová, Ing. Jiří Matěj, Václav Kopera, Ing.
Zdeněk Dvorský a Radovan Matěj mají předem určeno, které naše jubilanty
během roku navštíví. Na setkání s některými z Vás se budou těšit i v příštím
roce.
Věra Adámková

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY
V rámci senátorského dne 8. ledna 2009 v době od 13,00 do 15,00
hodin v zasedací místnosti úřadu městského obvodu Proskovice mají občané
možnost využít služeb bezplatné právní poradny.
Miloslava Vidličková
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Výbor pro koncepci rozvoje obce

VETEŠNICKÝ KRÁM

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že výbor naplnil program, to znamená - dosáhl
ukončení dvou stupňů studie koncepce rozvoje obce a aktivoval (prvními
dvěma dotačními tituly) využití prostředků z EU, bude činnost výboru na
prosincovém jednání zastupitelstva pravděpodobně ukončena.
Proto dovolte, abych vám poděkoval za vaši spolupráci, vyjádřené
názory a vaši trpělivost. Zároveň dovolte, abych se na tomto místě omluvil
všem občanům, ve kterých jsme svými návrhy díky nedostatečné komunikaci nebo arogantní formulací vzbudili rozhořčení či odpor.

Na jednom konci naší ulice
už léta stojí vetešnický krám.
Když chmury mi sedají na líce,
tehdy tam na chvilku zavítám.

Hezký den a příjemné prožití svátků vánočních
přeje za Výbor pro koncepci rozvoje obce Martin Menšík

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Brzy na nás dýchne vánoční atmosféra. I my ve škole se velmi těšíme.
Každá škola žije mnoha slavnostmi a dalšími akcemi pořádanými nejen
školou samotnou, ale spolupracuje i s jinými partnery. Partnery naší školy
se staly téměř všechny zájmové organizace v obci - SRPŠ, ČSŽ, SDH a
T.J. Sokol.
Ve čtvrtek 4. 12. pořádala škola ve spolupráci se ZO ČSŽ v Proskovicích
první vánoční jarmark, který se konal v budově školy. Žáci prodávali za
výhodné ceny originální vlastnoručně vyrobené vánoční cukroví, dekorace
a dárky. K prodeji také byly výrobky z pedigu, vánoční ozdoby, suchá
vazba a mnoho dalších pěkných věcí. Kupujícím i prodejcům zpíval k
dobré pohodě sbor Proskovjáček, k ochutnání byl vánoční punč, koláče,
ke shlédnutí zajímavé výstavky. Část utržených peněz za dětské výrobky
pokryla vynaložené náklady, část byla použita na příspěvek na vzdělání
pro naši adoptovanou dívku z Guiney, zbytek poslouží na nákup dalších
pomůcek pro žáky. V příštím roce se opět budeme snažit o to, aby nabídka
na jarmarku byla tak pestrá, aby si mohl vybrat úplně každý návštěvník.
Hned další den se rozezněl sál resaturace „U Psoty“ písněmi, tancem
a scénkami, které si děti MŠ a žáci ZŠ připravili pro své rodiče a další
hosty. Jejich výkon byl odměněn potleskem. Přišel také Mikuláš s čertem
a andělem a účinkujícím nadělil adventní kalendář. Děkujeme Mgr. Marii
Matějové za klavírní doprovod a Petru Janečkovi za pomoc s ozvučením
sálu.
Vánoce sice klepou na dveře, ale já se vrátím ještě v čase zpět a
připomenu akce, které ve škole proběhly v září, říjnu a listopadu.¨
V polovině září byla dokončena výstavba sborovny (započata začátkem
července), kterou jsme již dva roky neměli, protože přibylo žáků a učitelé
museli uvolnit místnost, která byla využívána jako sborovna, pro výuku.
Sborovna se nachází v půdních prostorách, které byly zrekonstruovány
stavební firmou ing. Martin Kunz podle projektu ing. Vlastislava Čimbury,
který projektoval již dřívější provedené rekonstrukce školy v roce 2000
(rekonstrukce původní budovy) a v roce 2002 (nová přístavba). Dřívější
rekonstrukce prováděla firma Ostravské stavby a. s. Půdní vestavba stála
celkem 2 113 000 korun. Děkujeme zřizovateli za projevenou vstřícnost
potřebám školy.
27. 9. jsme se sešli u mateřské školy, kde byl odstartován projekt Škola
žije sportem, který připravila paní učitelka Eva Grygarová ve spolupráci s
T. J. Sokol. Byl určen dětem ve věku 2 - 15 let a jejich rodičům. O této
akci se více dozvíte v příspěvku T. J. Sokol.
29. 9. ve škole natáčela redaktorka Českého rozhlasu Mgr. Silvie
Mikulcová příspěvek do pořadu Křížem krajem, který byl vysílán na stanici
Český rozhlas Ostrava dne 1. 10. dopoledne. Příspěvek si lze poslechnout
na www.rozhlas.cz/ostrava v sekci Zvukový archiv vybraných pořadů.
Na úterý odpoledne 21. 10. připravila paní učitelka Jana Vahalíková
akci Strakatý podzim. Návštěvníci procházeli školou a plnili různé úkoly
na stanovištích. S organizací vydatně pomáhali dobrovolníci z řad žáků 4.
a 5. ročníku. Rodiče se SRPŠ připravili v jídelně pro účastníky akce malé
občerstvení.
Na listopad každoročně připadá projekt „Těšíme se do školy“, určený
budoucím prvňáčkům, kteří přijdou v lednu k zápisu. Projekt již několik
roků připravuje paní učitelka Blanka Hrachovinová, tentokrát ve spolupráci s paní učitelkou Zdeňkou Langovou a Libuší Smrekovou. Děti se ve
škole setkaly s pejskem a kočičkou, kteří je provedli školou a vlastně celým
projektem. Ředitelka školy seznámila rodiče s filozofií školy a se školním
vzdělávacím programem, dále s legislativou spojenou se zápisem do školy.

Zvonek na dveřích povinně zazvoní,
pán s monoklem a v županu
mi vstříc praženou žitovkou zavoní
a zeptá se, proč tak po ránu.
Vstupuji ze dneška do dávných světů
v rytmu dojemně chrčícího gramofónu,
kordónem nečitelných obrazů a voskových květů.
Ta chvíle neodbytně prahne po bontónu.
Z odéru letitého prachu a vzpomínek,
z pocitu dálek ale též malosti,
téměř vždy vytryskne pramínek
obyčejné, denní lidské radosti.
Je jako nejrychlejší sanitka,
či bezpečný převozníkův prám.
Stačí jen uchopit pevně řídítka
a vyrazit tam, kde to znám.
Pod modré, prosluněné letní nebe,
na hebkou sněhovou peřinu.
Na hladině rybníka vidět Tebe
v bělostném rouše květu leknínu.
Netoužím jít pod palmy ani pod cypřiše,
natož se vláčet písečnou stopou beduínů.
Mě je nejlíp pod starou hruškou, která tiše,
zato kdykoli, daruje mi kousek svého stínu.
Už vůbec nezamířím tam, kde „přítelíček“
samou upřímností krokodýlí slzy roní!
Bez váhání vyběhnu na vršíček,
když za poledne v kostelíčku zvoní.
S podmanivým hlasem jeho zvonu
krajem se rozlévají mír a pohoda.
Louky, lesy, města, lidé notují si v jeho tónu.
V takové chvíli není život jenom náhoda!
Já osobně mu vděčím za to, co mám.
Za vše, co ve mně zůstalo mladé, ač někdy se tváří staře.
A navíc - na jednom konci ulice stojí vetešnický krám,
který překonává všechny známé cestovní kanceláře.
PhDr. Petr Petružela

Dne 10. 11. byla z rukou majora Ing. Marka Valenty
žákovskou radou převzata nová školní vlajka s logem
školy, která byla ušita ve Vazební věznici Ostrava podle
Návrhu dnes již bývalého žáka naší školy. Tuto vlajku ušily
odsouzené ženy v rámci volnočasových aktivit v kroužku
šití pod vedením vychovatelky Mgr.Evy Igariové.
Od začátku listopadu jezdí každé pondělí přihlášené
děti ze školní družiny do Křišťálové solné jeskyně ve
Výškovicích. Naplánováno je 10 vstupů. Pobyt v solné
jeskyni působí blahodárně proti nemocem jako je astma,
lupénka, alergie a dalším. Příznivě povzbuzuje imunitní
systém. Vstupy hradí rodiče.
Pokračování na str. 6

-6-

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pokračování ze str. 5

Na pokroky svých dětí v první třídě se mohli přijít podívat
rodiče přímo do vyučování ve dnech 13., 19. a 24. 11. Rodiče sledovali, jak se jejich ratolesti zapojují do činností v českém jazyce,
matematice nebo angličtině. Ukázkové hodiny pro ně připravila
třídní učitelka Zdeňka Langová.
V zimních měsících jezdíme každoročně v hodinách tělesné
výchovy bruslit na stadion do ČEZ Arény.
Na poslední den před vánočními prázdninami připravují žáci
4. ročníku pro své spolužáky turnaj v házené. Pevně věříme, že se
jim vše podaří dobře zorganizovat. Učí se přijímat odpovědnost za
svá rozhodnutí, učí se organizovat akci pro větší počet spolužáků,
oslovit potřebné lidi ke spolupráci, sestavit si harmonogram prací,
prostě vše potřebné k zorganizování turnaje, který dojde zdárného
konce.
Blíží se konec kalendářního roku, ale ten náš, školní, ještě není
ani v půlce. Čeká nás mnoho jiných aktivit, se kterými vás budu
postupně na stránkách Floriánu seznamovat. Těšíme se na další
spolupráci se všemi zájmovými organizacemi v obci.
Vánoční čas je časem rozjímání, bilancování a plánování věcí
příštích.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých
blízkých, do nového roku mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti. Ať v
roce 2009 potkáváte samé vstřícné a usměvavé lidi.
Za pracovníky a žáky školy
Eva Paličková, ředitelka

OSLAVY 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
NOVÉ BUDOVY MŠ
Uplynulo již 30 let, kdy byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy. Za tu dobu se v MŠ vystřídalo přes 50
zaměstnanců a další desítka vypomáhala zástupy. Své dětství zde
strávily stovky dětí, ze kterých jsou již rodiče a nyní vodí do MŠ
své malé zástupce.
V srpnu roku 2001 se začalo s rekonstrukcí - nejdříve s
vytápěním v MŠ - výměna oken, elektroinstalace, osvětlení ve

NOVÉ PŘEDSTAVENÍ
PROSKOVICKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Tak jako každý rok připravila 1. Jarkovská divadelní společnost
společně s TJ Sokol Proskovice pro předvánoční čas premiéru
nové divadelní hry. Letos to bude adaptace slavné české pohádky
Jana Drdy „Hrátky s čertem“. Premiéra je plánována na soboru
20. 12. 2008 na 19,00 hodin v místní sokolovně. Po představení
bude volná zábava.
V hlavních rolích se představí Pavel Matěj, David Michálek,
bratři Jan a František Grygarovi a další.
Takže se máme na co těšit.
Karel Franczyk
třídách, izolace a celkové zateplení budovy. Nad MŠ byly
zbudovány byty a sedlová střecha. V srpnu 2006 byly zrekonstruovány koupelny a WC dětí v obou třídách.
I po těchto úpravách však máme stále co zlepšovat a zdokonalovat, aby se tady děti cítily šťastné a spokojené.
Od roku 2003 přešla mateřská škola do právního subjektu
pod základní školu. Spolu s touto změnou se změnil i způsob
vzdělávací práce. Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu, vytváříme si svůj vlastní Školní vzdělávací program a
Třídní vzdělávací programy, které přizpůsobujeme složení jednotlivých tříd. Děti mají možnost navštěvovat kroužek Veselé pískání
nebo keramický kroužek.
Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
K oživení vzpomínek jsme připravili v MŠ malou výstavku
fotografií, kroniky a docházky dětí. Na oslavu a Den otevřených
dveří v MŠ byli pozváni bývalí zaměstnanci, zástupci obce,
základní školy, ČSŽ a SRPŠ. Společné vzpomínky a vyprávění
byly velmi příjemné jak pro hosty, tak i pro nás, kteří jsme zde
krátkou dobu, a tak jsme více poslouchali. Občerstvení pro hosty
jsme připravili díky sponzorským darům ČSŽ v Proskovicích,
paní J. Franczykové a paní L. Chvostkové. Chtěla bych jim touto
cestou poděkovat, stejně tak jako všem zaměstnancům MŠ, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu oslav.
Do dalších let přeji MŠ vnímavé, zvídavé a veselé děti a všem
zaměstnancům hodně zdraví a osobních úspěchů.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ

Činnost
TJ SOKOL PROSKOVICE
podzim - zima 2008
S nástupem nového školního roku se v naší sokolovně opět
začalo pravidelně cvičit. Početná skupina rodičů s dětmi, mladší a
starší žačky, mladší a starší žáci a ženy se s novým elánem pustili do
nácviku pohybových her, průpravných cvičení, florbalu, stolního
tenisu, aerobiku a ženy i do základů břišního tance.
TJ Sokol spolupracuje i s ostatními složkami v naší obci,
především s místní ZŠ a MŠ. Velmi zdařilá společná akce se
uskutečnila v sobotu 29. září pod názvem Škola žije sportem. Děti
ve věku od 2 - 15 let se i s rodiči těch nejmenších celé dopoledne
dobře bavily a soutěžily. V areálu mateřské školy malí závodníci absolvovali lukostřelbu, v lese orientační závod a v areálu
sokolovny pak plnili různé úkoly: vyzkoušeli si lanovou dráhu
a provazové žebříky v tělocvičně, absolvovali azimutový závod i
Kimovu hru.
Cvičitelé a členové Sokola, učitelky ZŠ a MŠ i mnozí rodiče
se podíleli na přípravě závodu, zajišťovali jednotlivá stanoviště,
občerstvení, vyhlášení nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích a hodnotné ceny nejen pro vítěze, ale pro všech 50
zúčastněných dětí.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Rodiče a děti: T. Vašíček
Mladší žáci: M. Šurab
Starší žáci: A. Fülöp

Mladší žačky: V. Kováčechová
Starší žačky: T. Bruzková
Všechny děti, jejich rodiče i organizátoři závodu prožili velmi
příjemné dopoledne. Doufáme, že i do budoucna se naše spolupráce bude úspěšně rozvíjet a do sportovních aktivit v naší obci se
zapojí všechny děti, jejich rodiče i další občané Proskovic.
Pokračování na str. 7
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Činnost
TJ SOKOL PROSKOVICE
podzim - zima 2008

Pokračování ze str. 6
Co nás ještě čeká do konce roku?
● Tradiční veřejná cvičební hodina s Mikulášskou nadílkou, která se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 17 hodin v
Sokolovně
● Premiéra nové hry 1. Jarkovské divadelní společnosti
● Turnaj žactva i dospělých ve stolním tenise.
Po Novém roce se sokolovna bude připravovat na plesovou
sezónu 2009. Pravidelné cvičení nebude přerušeno, žákovské
složky budou cvičit ve školní tělocvičně a cvičení žen bude
pokračovat v sokolovně.
TERMÍNY PLESŮ V r. 2009:
21. 1. Námořnický ples
31. 1. Ondřejnica
7. 2. Hasičský ples
14. 2. Sokolský maškarní bál
21. 2. Koňařský ples
28. 2. Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ.
E. Petrůjová

Folklorní soubor Bebek z Proskovic
srdečně zve všechny rodiče, sourozence, babičky, dědečky svých
členů, a také všechny ostatní příznivce folkloru na

Lašské Vánoce ve mlýně
v neděli 21. 12. 2008 od 18,00 hod.
Vstupenky nutno objednat předem na tel. č. 603 976 885
dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč

24. 12. 2008
25. 12. 2008
26. 12. 2008
26. 12. 2008

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Setkání u jesliček

Vánoce v kostele sv. Floriána
Půlnoční mše vánoční
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána mučedníka
Přijďte si zazpívat koledy

mše svatá
mše svatá
mše svatá
volné pásmo

Informace o bohoslužbách ve farním kostele naleznete na stránkách www.starabela.farnost.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Charita sv. Alexandra oznamuje všem občanům, že bude
v Proskovicích pořádat Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka se tentokrát uskuteční ve dnech 1. až 11. ledna 2009. Děkujeme za
Vaši přízeň v minulých letech a chtěli bychom Vás poprosit o
podpoření charitního díla i v roce 2009. V roce 2008 jsme z
výtěžku Tříkrálové sbírky podpořili rozvoj chráněných dílen
(zaměstnávání handicapovaných osob) a humanitární aktivity
(pomoc nejpotřebnějším).
Tříkrálová sbírka 2009 bude v rámci Charity Ostrava probíhat
ve dnech 1. - 11. ledna 2009. Charita Ostrava se této krásné
akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě Kunčičkách. Finanční prostředky získané v TKS 2009 plánujeme
použít pro tyto projekty:
1. Dofinancování Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích
2. Humanitární pomoc pro osoby v nouzi v charitních
střediscích
- Charitní dům Salvator, Krnov, domov pro osoby se
specifickými potřebami
- Charitní dům sv. František, azylový dům pro muže, noclehárna, kontaktní místo pro osoby v nouzi

22,00 hod
10,35 hod
10,35 hod
16,00 hod
Martin Menšík

- Charitní středisko poradenských a sociálních služeb
3. Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí) (Charita sv. Alexandra)
4. Humanitární aktivity, uprchlíci, migranti (Charita sv.
Alexandra).
Pro splnění našich projektů pomáhat odkázaným lidem v
nouzi hledáme různé finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto
na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci,
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné
realizaci Tříkrálové sbírky 2009 předem děkujeme.
Za Charitu sv. Alexandra přeji příjemné prožití svátků
vánočních.
Zdeněk Staněk
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava Vítkovice,
tel./fax: 596 621 094,
ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz,
www.charitasvalexandra.cz
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Nevíte si rady a chcete se zeptat jak na to?
Prosím, kontaktujte nás!

Penzion B E N
Tel. 731 158 033
Jaromíra Šamala 1276, 725 25 Ostrava - Polanka
recepce@penzionben.eu, www.penzionben.eu
Penzion BEN v Ostravě - Polance Vám děkuje za přízeň projevenou v roce 2008 a do nového roku přeje
hodně štěstí a spokojenosti.
Zveme Vás srdečně na příjemné posezení se skvělými gastronomickými akcemi a poledním menu.
Přijímáme rezervace na ubytování, firemní akce, školení, kulturní a společenské akce, rodinné oslavy, svatby...
Gastronomické akce 2008 aneb co Vás čeká do konce roku?
12. - 14. prosince
ZABIJAČKA
Přijímáme objednávky: na studenou kuchyň a obložené mísy na
vánoční svátky a Silvestra. Informace na tel. 731 158 033.
Gastronomické akce 2009, aneb co Vás čeká příští rok?
23.-25. ledna
Kus masa pro každého
20.-22. února
Křupavé selátko
27. - 29. března
Ve znamení Ryb
24. - 26. dubna
Steaky - vaříme před Vámi
29. - 31. května
Léto je tady - saláty
26. - 28. června
Těstovinový mejdat
24. - 26. července
Krmášovské radovánky
28. - 30. srpna
Mexiko, fazole a teqila
25. - 27. září
Svatováclavská husa
23. - 25. října
Steaky trochu jinak
27. - 29. listopadu
Zvěřinové hody
prosinec
Adventní nedělní posezení
Vánoční otevírací doba:
Restaurace
22. - 23. 12. 11,00 - 22,00
24. - 26. 12. zavřeno
27. - 31. 12. 11,00 - 22,00
1. - 4. 1.
11,00 - 22,00
5. - 6. 1.
sanitární den

Club:
22. - 23. 12. zavřeno
24. - 28. 12. 20,00 - 02,00
29. - 31. 12. zavřeno
1. - 4. 1.
zavřeno
5. - 6. 1.
sanitární den

Základní informace finančního úřadu k podání daňového
přiznání k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí
Poplatníkem daně darovací je nabyvatel nemovitosti, případně nabyvatel
práva z bezúplatně zřízeného věcného břemene. Při darování majetku fyzické
osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, je poplatníkem vždy dárce.
Osvobozeni od daně darovací jsou poplatníci zařazeni do 1. a II.
příbuzenské skupiny (§11 zákona č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani
darovací a dani z pořevodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen zákon).
Nárok na osvobození se prokazuje místně příslušnému správci daně kopií
darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu práva do KN a doklady
prokazujícími příbuzenský vztah obdarovaného k dárci.
Daňové přiznání k dani darovací, vč. jeho součástí, je poplatník zařazený
do III. příbuzenské skupiny povinen doručit místně příslušném u správci
daně do 30 dnů od převzetí smlouvy s povolením vkladu práva z katastrálního
úřadu (tj. s doložkou katastrálního úřadu „Vklad práva povolen rozhodnutím...“) a daň zaplatit do 30 dnů po doručení platebního výměru.
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající. Nabyvatel je
poplatníkem daně, jde-li o nabytí nemovitostí při výkonu rozhodnutí nebo
exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku
nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitostí na základě smlouvy o
zajišťovacím převodu práva.
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, vč. jeho součástí, je
poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně nejpozději do
konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva
dle doložky katastrálního úřadu „Vklad práva povolen rozhodnutím...“. V
této lhůtě je také daň splatná na účet místně příslušného správce daně.
Součástmi daňového přiznání k dani darovací i k dani z převodu nemovitostí, které předkládá poplatník současně s daňovým přiznáním místně
příslušnému správci daně jsou:
1. ověřený opis smlouvy nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny
osvědčující vlastnické vztahy k nemovitosti,
2. výpočet zjištěné ceny převáděných nemovitostí.
Výpočet ceny zjištěné předloží poplatník ve formě znaleckého posudku
zpracovaného soudním znalcem. Posudek musí být zpracován podle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňování vyhlášky platné ke dni
právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.
Výpočet ceny zjištěné může provést poplatník i sám podle uvedeného
právního předpisu, jde-li o převod pozemků bez trvalých porostů a staveb.
Místně příslušným správcem daně je finanční úřad, v obvodu jehož
územní působnosti se převedené nemovitosti nacházejí.

Základní informace finančního úřadu k podání
daňového přiznání k dani z nemovitostí

Poplatníkem daně z nemovitostí je především vlastník nemovitosti
(nemovitostí) k 1. lednu kalendářního roku, na který je daň vyměřována.
Případy, kdy je poplatníkem daně z nemovitostí nájemce nebo uživatel jsou
vymezeny v ustanovení § 3 a § 8 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Daňové přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat místně
příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Informace
o splatnosti daně budou podány na finančních úřadech.
Místně příslušným správcem daně je finanční úřad, v
obvodu jehož územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí.
První zdaňovací období pro nemovitosti poplatníka,
které nabyl na základě zápisu darovací nebo kupní smlouvy
do katastru nemovitostí je až kalendářní rok následující
po dni právních účinků vkladu nebo záznamu do katastru
nemovitostí dle doložky katastrálního úřadu „Vklad (popř.
záznam) práva povolen rozhodnutím...“, která je umístěna
v závěru smlouvy.
Pozbyl-li poplatník v průběhu zdaňovacího období část
svých nemovitostí, je povinen do 31. ledna následujícího
zdaňovacího období podat místně příslušnému správci
daně nové běžné nebo dílčí daňové přiznání k dani z
nemoivitostí.
Pozbyl-li poplatník v průběhu zdaňovacího odbobí
veškeré své nemovitosti např. v souvislosti s darovací
nebo kupní smlouvou, je povinen nejpozději do 31.
ledna následujícího zdaňovacího období sdělit místně
příslušnému sporávci daně, že přestal být poplatníkem
daně
z nemovitostí.
Nárok na osvobození od daně z nemovitostí si poplatník uplatní v daňovém přiznání.
Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na každém
finančním úřadě a na stránkách Ministerstva financí
(www.mfer.cz) v sekci Daně a cla (nabídka Daně). Daňová
příznání lze podat i v elktronické podobě.
Úřední hod. finančních úřadů:
Pondělí a středa
8,00 - 17,00 hodin
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