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Slovo starostkv
Yážení spoluobčané|
Především Vám děkuji za projevenou důvěru ve volbách, za
Vaše hlasy, které mi přinesly nástup do role starostky
Proskovic. Myslím si, že většina z Vás ví, jaký vztah mám k nášíobci a k lidem v ni žtjícím,Můj život je 40 Let svázán hlavně
s kulturou, výchovou a vzdělávďním Oeti ostravských základních škol. Povolání učitelky mě velice bavilo hlavně proto, že
práce učitele je práce s lidmi. A to je společný jmenovátel i pro
práci starosty. Obsah starostenské činnosti je samozřejmě mnohem širší,a tak se budu snažit nové pochopit, osvojit si méně
známé postupy, abych Vás výsledky své práce nezklamala.
Píi,znám se, že moje první kroky do pracovny Jirky Matěje
ve mně vyvolaly tiché dojetí. Jeho nahlý, nečekaný odchod Že
života se všech spolupracovníků, přátel a ostatních občanůhluboce dotknul, Museli jsme přijmout smutnou skutečnost, že náš
mladý starosta došel ke konci své životnícesty.
Během volebního období 2006 - 2010 se snažil pro
Proskovice udělat co nejvíc. Podařilo se vybudovat cyklostizku, autobusovou zastávku MHD Horní cesta se záliveÁa chodpodkroví ZŠvybudovat novou sborovnu, přivést e{kg-,v
lektřinu na místníhřbitov a vybudovat na něm zpeviěné plochy, opravit místníkomunikace Nad Strouhou, Zálesn| opr}vit
příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru a fotbalovémúhřišti, vybudovat parkoviště u domu s malometrážními byty a 5 stanovišťpro kontejnery na separovaný odpad. V tomtó období
byly zahájeny dalšíinvestičníakce - víceútelovéhriště pro školu a multifunkčníučebna ve druhé části podkrovi ZŠ.liou pripravenyještě dalšíprojekty. Podpořena byla také činnost spolků - hasičskésoutěže, Memoriál Pepy Pazderny, dotace ná o-

K tomu dobré rodinné z,ázemí,
hodně energie a zdraví.
Děkuji bývalému p. staro_
stovi Ing". Jiřimu Matěj oyi za

provedenou práci ve dvou
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lebních obdbUich a předání :: -; ] ], u' "
cenných zkušeností, p. místostarostovi Václavu Koperovi za profesionální zástup v době
nemoci p. starosty. P_oděkování pátri tate bývalým z^astupite1ů- _- ! Ing. Jiřímu Liškovi, p. Muor. oldřichú Vekémir, p.
Ing. Miroslavu Vavrečkovi, p. Ing. Martinu Menšíkovi a p. In'g.
Jiřímu Šafratovi.
. , . Novému zastupitelstvu přeji, aby nastávající volební období bylo posvěceno plodnou spoluprácí.
Mgr. Marie Matějová

pravu sokolovny, činnost Svazu žen, Sdruženíhudebníkůa
Festival Fr. Lýska.

Uvědomuji si, kolik úsilíje třeba k realizaci každéakce, V
týmu svých spolupracovníků na úřadě měl jistou oporu, a proto jsou výsledky jeho práce vidět. Minulé čtyři roky byly však
také neklidné a napjaté, V zastupitelstvu nebyla vždy d-olirá vůle ke vzájemné dohodě. Všechny nás tento způsob ýráce značně_ lyčerpával. Nemocného starostu spolehlivě zasiupoval půl
roku místostarosta Václav Kopera, i rádní byli zapojéni do plnění naléhavých úkolů.Předvolební období přiněslo s sebbu
nejen seriózní představování politických stran|jejich volebních
programů a kandidátů. Objevily se i značně nevkusné reakce na
adresu konkrétních osob ve formě plakátů a článkův novinách.
Nejsem příznivcem těchto projevů nespokojenosti, či nesouhlasu. Dávám přednost přímým reakcím, jednání ,,z očído očí'..
B_yla k tomu příležitost. Výsledky voleb jsou dány počtem hlasů, kteréjste politickým stranám ajejich kandidátŮm dali. V sestavě, která byla utvořena - rada, zastupitelstvo, finančnía kontrolní výbor - budeme jistě schopni tvořivě a zodpovědně pracovat. A v této situaci musím řict, že nezáleži na tom, jestli ie
?§luplte1 roď€k z Proskovic nebo přistěhovalý, čili,stáplav ď'
Důl|žitéje, že má zájem pro obec pracovat a spolupracóvat se
zvoleným týmem na objektivních řešeních probtemtr. Myslímli na druhé pololetí tohoto roku, musím se vrátit nutně k Óvěřeným pravdám. Co člověk potřebuje ke šťastnémuživotu a ús.

pěšné práci pro veřejnost? Klid, rovnováhu, pochopení pro druhé i od druhých, rozumnou míru tolerance, ale také rozňodnost.

Jak jsme volili v Proskovicích
Volby do zastupitelstev obcí proběhly ve dnech 15. a 16. 10.
2010 a v Proskovicíchbylazaznamenána 64,3 l 7o íčast.
Předkládáme Vám výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Proskovice na volební období 2010 - 2014:
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získaných počet mandátů

platných

občanská demokratická
33,44

Sdruženínezávis|ých
kandidátů proskovice

32,I8

česká strana sociálně
demokratická

komunistická strana
Čech a Moravy

16,62
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Dosud známí představitelé Proskovic

Vzpomínka na našeho starostuo
I.rg.Jiřít o Matěje
* 12.04.1957, t 08.10.2010

V čele vesnice byl od

samého počátku fojt, který byl osvobozen od robotních povinností a dávek. Fojt (rychtař) měl v patrimoniálním uspořádání na starosti nejnižšísoudní pravomoci a
správu obce. K vedení obce mu byli u nás nápomocni - burmistr j ako první zástupce a staršíobce (někdy uvádění j ako přísežní),ti všichni tvořili tzv. obecní právo. Pravděpodobně od

založeníProskovic zde byl svobodný dědičný fojt. Jednalo se
asi o rodinu Pruskovských (Proskovských), která je naposled
zmíněna v kšaftu fojta Malchara r. 1614. V období 30-ti leté
války toto jméno v Proskoyicich zmizelo. Po prostudování většíhomnožství archivních materiálů se mi podařilo vyhledat řadujmen, která se vystřídala ve vedení obce do dnešní doby. Do
počátku 17. stol. jsou však fojti uváděni jako osoby všeobecně
známé pouze křestními jmény. Po zániku patrimoniální správy
v padesátých letech 19. století jsou již svobodně voleni starostové obce, Od roku 1945 jsou to MNV s předsedou a od r,
1990 opět starostové.
- Melchior

1618
1625
1659
1676
1679
1688

- Matěj

- Ian Pinkava
- Šimon Brož
- Ondřej Matěj
- Matěj Adámek
- Jakub Matěj

1694 -Matěj Adámek
1696 - Martin Tichopad

Mafiin Adámek
Pavel Kubica
Jura Novák
Matěj Adámek
Matéj lvánek
Mikuláš Adámek
Mikuláš Sýkora
- Jan Adámek
- Jiří Lyčka
l812 - Jan Adámek
1836 - Mikuláš Sýkora
1842 - Fabián Palička
- poslední fojt
1697
1102
1706
1719
1724
1748
1760
1168
1807

-

-

první starosta Jan Matěj

1866
1 867
1870
1873
1874
1876
1879
1882

- Ignac Holaň
- Konstantin Závodný
- Josef Matěj
- Karel Palička
- Josef Matěj
- Josef Sýkora
- František Adámek

-

Karel Sýkora

1888
1894
1900
1903

- Ludvík Janša
- František Kašpárek

- Ludvík Janša
- Alois Psota

l906 - Antonín Sunek
1912
1913
1918
1919
1931
1935
1845
1946
1946
1948
1949
1954
1957
1964
1971
1976

-

Alois Psota

- František Sýkora

Alois Psota
- Alois Olejčík
-

Antonín Urbánek

- Vojtěch Palička

- Leopold Dokulil
- první předseda MNV
- Vojtěch Matěj
- Llldvík Lysek
- Josef Adámek
- Rudolf Borovec

Váciav Lyčka
Vladimír Sotolář
- Oldřich Fulneček
- Vladimír Sotolář
- zánik MNV a Proskovice jsou součástí městského
obvodu ostrava 3
-

1990 - Proskovice jako samostatný obvod města Ostravy - JUDr. Jaroslav Mrnka
1990 - Ing. Josef Němček
2002 - Ing. Jiří Matěj

-

cestami, abychom

Jiří Lyčka, kronikář

rozhodnutí o přijetí dotace zrozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt ,,Víceúčelové
hřiště Proskovice" a projekt ,,Projektová a multifunkční učebna"
schválilo rozsah pravomocí vyhrazených radě v oblasti liniových staveb.

se

znovu sešli v r. 1998 po
jeho návratu domů, do
svých rodných Proskovic. Tentokrál hlavně
při tenisu a při debatách

o Švédsku,kde Jirka
pracoval, Stal se fanouškem hokejových

vítkovic, několikrát

nám při hokeji pomáhal

jako čárový rozhodčí,s
manželkou Majkou a
blízkými přáteli jezdili
na kolech po vinařských

stezkách JižníMoravy i
cechách, velice rád

v

lyžoval v Alpách.

Jeho vzlah ke sportu
ale nebyl pouze úzce osobní, pomáhal z titulu
své funkce pň zlepšování spofiovišť a cenil si dobré party a
tradic. Jako dlouholetý vedoucí proskovických hasičůvedl své
svěřence do soutěží,všechny v takových záIlbách povzbuzoval,

Vždy jsme oceňovali i jeho trvalé kulturní zájmy - lásku k
hudbě, k divadlu, k historii, k cestování i k literatuře, Není
možnéurčit nějaké starostovy priority, ale Proskovice znovu
pokračovaly podjeho vedením velice aktivně. Připomenu zde
naši poslední společnou Ňci - Pamětní desku ke 160. výročí
narození prezidenta osvoboditele, v březnu tohoto roku - mě-

síc před starostoyým onemocněním jsme se společně s
Milanem Huvarem a Alešem Stuchlým radili o tom, co navrhneme radě a zastupitelstvu, aby tato osobnost našeho státu

byla taky v Proskovicích důstojně připomenuta. Desku jsme
ze slévárny píivezli ve čtvrlek 7.ííjna.Jirka se jejího odhale-

ní již nedožil.
Dovoluji si vyslovit zesnulému starostovi panu Ing. Jiřímu
Matějovi upřímné poděkování za vše, co pro Proskovice, pro
děti a mládež, pro seniory, pro spolky a organizace, pro naši
spokojenost vykonal. Nebylo toho málo, jeho místo a jeho
práce nebude zapomenuta."

2010 - Mgr. Marie Matějová

23. zasedáni zastupitelstva se konalo 1. I0.2010, zde bylo projednáváno:

-

,,Y r. I91I přišel mezi nás - starobělské volejbalisty a hokejisty snaživý proskovický chlapec Jirka Matěj, aby už o rok
později hrával soutěže. Věděli jsme už dříve, že byl reprezentantem školy v matematice a dobrym sportovcem a přijali
jsme ho velice rádi. Později jsme shodou okolností šli svými

Vybrdno ze smutečního projevu PaedDr. Karla Sýkory,

14. I0.2010.

Rada na svých schůzíchmimo jiné:
- rozhodla o zadátli veřejné zakázky na provádění

-

zimniídrž-

by v Proskovicích firmě Sojka Václav a Sojka Stanislav
na základě vyjádření Úřadu RegionáIní rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko rozhodla o zrušeníveřejné zakázky
na stavební akci ,,Projektová a multifunkčníučebna-stavební
práce" a o vyhlášení nové veřejné zakázky a na základě výsledků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek roz-

Pokračování na str. 4
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Fórum čtenářů

Jak isme volili v Proskovicích

Očerňování Milana Balabána je trestuhodné

A kolik získali naši zvolení zastupitelé hlasů:

Pořadí
l.
)

3.
4.
6.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

l5.

počet získaných Strana

Jméno zvoleného
člena zastupitelstva

hlasů

309

Mgr. Marie Matějová
Ing. Zdeněk Dvorský
Ing. Milan Balabán
Pavel Matěj
Radovan Matěj
Mgr. František Grygar
PaedDr. Karel Sýkora

273

263

262
259
258
250
223
205
I97

Ing. Milan Stoniš
Ing. Květoslava Noyáková

Ivana Matějová

Ing. Oldřich Václavík

174
160

petr Janečka
Václav Kopera

153

sNK
SNK
oDS
oDS
SNK
oDS
SNK
SNK
oDS
oDS
oDS

Pan Lýsek prezentuje aroganci politické strany na příkladu
toho, že tato strana vyhrála vůlívoličůvolby v jeho volebním
okrsku ajeden zjejich kandidátů se stejnou vůli voličůposunul
ze tíetína první pozici.Ano, to je skutečně ostouzeníhodné,
zvláště, když jde o zkušeného komunálního politika, později senátora, který v obci žije přes 30 let a vždy využívalsvé zkušenosti k tomr_r, aby místo, kde žrje i pan Lýsek, Proskovice, bylo
co nejpříjemnější.Skutečně si nedokážu představit, jak dokázal

čsso

Za registrační úřad
Miloslava vidličková

Fórum čtenářů

Výběr z dopisů, redakčně kráceno
Proč bývalý senátor jde do lokální politiky?
Mrrsím naprosto souhlasit, jak agresivní a toužici po moci
jsou členovéstrany ODS, Bývalý senátor Balabán v tomto týdnu ovládnul místníúřad Proskovice, kde byl letos zvolen zastupitelem a pomalu a jistě ovládl úřad.
Otázkou je, proč takový vysoce postavený člověk jde zno-

va do lokální politiky? Naskýtá se jen jedno - pocit moci

možnost manipr.rlovat s lidmi dle svého uváženi.

a

Zdeněk Lýsek, Ostrava - Proskovice

Z jednání zastupitelstva městského
ohvodu
Ustavujícízasedání Zastupitelstva městského obvodu

- starostku Mgr. Marii Matějovou
- místostarostu Ing. Zdeňka Dvorského
- dalšíčleny rady: Ing. Milana Balabána, Mgr. Františka
Grygara a Ing, Květoslavu Novákovou Ph.D.

.-.:';:+

Ing. Milan Balabán ovládnout obecní úřad a zastupitelstvo,
když svou kandidaturu do zastupitelstva obce podmínil tím, že
nebude vykonávat funkci starosty, a přes výsledky voleb upřednostňuje funkci řadového zastupiteie.

Dost dobře nerozumím tomu. jak všechno proklamované
zlo zvládl realizovat i vzhledem k tomu, že do dneška se nové.
tudížlng, Balabánem ovlivněné zastupitelstvo ještě nesešlo k
ustavujícíschůzi. Žalostně tu postrádám pohnutky, jimiž pan
Lýsek argumentuje - pocit nroci a možnost manipulovat s lidmi
dle svého uvážení.Obvykle se snažímpřjímat lidi kolem sebe

jako dobré - proč se neurotizovat prvotními pocity, které mohou
souviset s životnífrustrací či třeba stresem. Přes zátěž, již na
nás životnísituace kladou je třeba vážit slova, jsou nevratná...
Asi naivně očekávám totéži od lidí kolem sebe. Přesto, když
narazínr na podobné nenávistné dštění, začnu uvažovat o příčině. Bezdůvodná nařčení zpravidla bezdůvodná nejsou a na m3lých obcích se za nimi dokážou schovat rozličně silná dramata.
Možná by byia výzva pro media se jimi více zabývaí.
Martina Gavendová, Ostrava

Zdroj: MF DNES 6.11.2010

Zdroj: MF DNES 2.11.2010

Proskovice, konané dne 9, l 1. 2010 zvolilo:
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11.

2010. Je těžképochopit, co vede člověka k očerňováníjiného
člověka, atobez užitíjakýchkoliv argumentů.

KSČM
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ZEMANOVCI

RNDr. Marcela Stonišová
Jaroslav Palička

S údivem jsem si přečetla názorový příspěvek pana Zdeňka

Lýska z Ostravy - Proskovic publikovaný v MF DNES 2.

Dále zastupitelstvo zvolilo členy dvou výborů:

Finančnívýbor

Palička Jaroslav
členovéIng. Nováková Květoslava Ph.D.

- předseda

In_q.

Venclík Vladimír

Kontrolní výbor- předseda RNDr. Stonišová Marcela
členovéMgr. Birková Eliška

Ing. Václavík Oldřich

lnvesiice do voší budoucnosli

Evropská unie
DPoRovÁNo
P§O

ž

rcPsKÉto aň

Rre]&ÁlNí m/vo

i
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hodly o zadání veřejné zakázky ,,Projektová a multifunkční

§rymgm
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Již v jarním vydání zpravodaje jste byli informováni o za-

hájení výstavby dvou úsekůcyklistické trasy lÚsek koupaliště

- lávka přes Ondřejnicí, ul. Na Pastvinách - hranice MOb).

Současně městský obvod Proskovice získal první dotačnípení-

ze z Evropské unie - regionálního programu soudržnosti
Moravskoslezsko, z dílčíoblasti podpory ,,Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěšídoprava" na tuto stavbu.
Dodavatel stavby STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
ktery byl vybrán na základě výběrového íízení,začal s výstavbou cyklostezky 1. 4. 20l0 po předání staveniště investorem. d.
úuot proskovice,
Stavební práce probíhaly dle schváIeného harmonogramu

do doby, kdy nastaly trvalé deště, které způsobily promočeníterénu. Po vyschnutí terénu a odčeryání vody ze ,,záYezů" firma

ve stavebních pracích pokračovala. Druhá vlna trvalých dešťů,
které způsobily záplavy, byla v polovině měsíce května. Díky
těmto záplavám byla celá stavba cyklostezky pod vodou. Práce
na stavbě byly vzhledem k nepřízni počasípřerušeny cca na 10
dnů, poté začala firma odstraňovat následky rozmarů počasí,
Vše nŇonec dobře dopadlo a pokračovalo se ve výstavbě.

Na základě těchto vlivů počasímusel být smluvně posunut
termín dokončenístavby, a to na 31. 8. 2010.

V průběhu měsíce srpna byla stavba cyklostezky firmou
STRABAG a.s. zdárně dokončena, Záyěrem firma položila na
hranici Mob proskovice se starou Bělou a u řetězového mostu
přes Ondřejnici kameny s pamětními deskami,

2

-

učebna - stavební práce" firmě Decplast,

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke

smlouvě na akci

,,Víceúčelovéhřiště Proskovice",
schválila Zásady pro sestavování rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovéhovýhledu na léta 2012 - 2014 a schválila harmonogram prací na přípravě návrhu pro sestavování rozpočtu.

Miloslava vidličková

Pamětní deska T. G. Masarykovi

Když byla v loňském prosincovém Floriánovi zveřejněna
anketa,,Co trápí občany Proskovic", zareagovaljsem mj. návrhem na zhotovení Pamětní desky T. G. Masaryka, který se 7.
března l850 - tedy před 160 roky narodil Toto památné výročí
bylo v prostorách našeho úřadu aktuálně připomenuto letos v
březnu vkusnou expozicí.
Na rozdíl od Staré Bělé a Staré Vsi n.O. připomínku
Prezidenta Osvoboditele jsme tady nemě|i. A právě to jsem navrhoval změnit Pamětní deskou. V r. ] 998 při výročívzniku republiky jsme uspořádali Slavnostní večer spojený s výstavou
knih, fotografií, medailí, diplomů a jiných doličných předmětů,
které se ke 28. říjnu 1918 přímo i nepřímo vztahují. Prezident
Masaryk byl i tam připomínán a mnoho proskovických občanů,
vlastenců a demokratů má tuto výraznou osobnost našich novodobých dějin v trvalé úctě. Můi návrh byl proto starostou, radou
i zastupitelstvem s porozuměním přijat a mohli jsme přistoupit
kjeho realizaci.
Od ledna do březnajsem předkládal návrhy, debatoval s dalšímipříznivci a sondoval, jak by se dal záměr uskutečnit. Po
podrobných úvahách jsme se shodli na konkrétnípodobě desky.
Pamětní deska má obdélníkový tvar, je bronzová a bude trvale umístěna v budově školy (kopie bude v prostorách sokolovny). Na desce je prostý text ,,T.G.M., 1850
Proskovice 2010"

a

-

1937,

reliéf T.G,Masaryka. ,Podklad zhotovil pan

Je ale škoda, že tato cyklostezka nemá prozatím pokračová-

Milan Klega, reliéf zapůjčilpan Antonín Srámek a celkovou úpravu modelu před odlitím provedl pan František Eliáš z

dlouho trvat a začnou se tyto úseky cyklostezky budovat.
Slavnostní otevření této cyklostezky proběhne v jamích měsících roku 20 1 1

Cziepicem a V. Procházkou. Deska byla předána zastupujícímu
starostovi V. Koperovi ve čtvrtek 7, října 2010.
Její slavnostní odhalení ale nemohlo být ke dni 28. říjnu

ní směrem na starou Bělou a košatku. Doufáme. že nebude

,

Záv&em bych chtěla popřát všem, aby si krásné cyklostezky užili ať již jako cyklisté, in-line-isté, skateboardisté, malé ratolesti na kolech či koloběžkách, maminky na procházce s kočárkem.

Dagmar Lišková

Kopřivnice, Desku odlili studenti katedry slévárenství FMMI
VSB-TU pod vedením prof, Tomáše §lbla s asistenty K.

provedeno, protože ve škole probíhají stavební práce. Tento akt
bude důstojně uskutečněn v březnu roku 2011.
Všem žákůmškoly, rodičům,občanůmi hostům tak bude i
v Proskovicích trvale připomínána osobnost prvního preziden-

ta Republiky československéTomáše Garrigue Masaryka
Prezidenta

osvoboditele

-

Karel Sýkora

Bezohledné parkování

lnvesiice do voši budoucnosti

Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRo REG]óNÁLNí RoZVol

Proiekty z EU pío Přoskovice pokračuií
Městský obvod Proskovice získal dalšídotačnípeníze z

rozpočtu Regionální rady regionu

soudržnosti

Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačníhoprogramu
NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013:

í, Projekt

,,VíceúěeIovéhřiště
Proskovice" ve výši 4 O48 393r3O Kě

lostí 20 km/hod, a neděje se tak!

Stejná situace se odehrává často i před ,,Obecním domem"
(pošta, lékaři, Kavárnička pod Hůrkou). Kdyby řidiči brali v úvahu souvislosti - např. bráním lidem ve výjezdu, stojím napříč
cesty, jedu po udržovanétrávě, po kytkách, jsem v obytné zóně, jsou tady děti atd. ! Ale jsme u toho kdyby. Protože v brzké

Předmětem projektu je vybudování hřiště v lokalitě Pastvin.
Víceúčelovésportovní hřiště bude sloužit pro žáky zeZákladní
školy v Proskovicích a bude zpřístupněno, v době mimo výuku, také ostatním dětem, mládeži a dospělým pro možnost ko-

nání sportovních a společenských akcí.

době není možnéstávající parkovací plochy rozšířit, žádáme
rodiče, aby při akcích škol využívaliparkoviště před obchodem
a před uřadem.Zátoveňžádáme občany, kteří parkují pravidelně na jmenovaných komunikacích, aby využívali k dlouhodobému parkování či garážování svých vlastních pozemků!
Občanébydiícív malometrážních bytech si ptukování u bytovek platí ročnímpoplatkem. Pokud obyvatelé rod. romků budou na místních komunikacích stát od jara do zimy, budeme uyažoyat rovněž o placeném parkování.
Mgr. Marie Matějová

Stavební práce po podpisu smlouvy byly zahájeny v listopadu a pro nepříznivé klimatické podmínky byly přerušeny a
budou pokračovat na jaře 201 1,
Ukončenícelého projektu je plánováno do 1 5. 5. 201 1.

2, Projekt,,Projektová a multiíunkění
uěebnaíí ve výši 2 2O1 8í 6135 Kč
Předmětem projektu je vybudování dvou samostatných učeben, které budou mít charakter počítačové
multifunkční a
multimediáIní učebny. Cílem tohoto projektu je vybudovat
kvalitní zázemi s informační technologií a tím zmodernizovat
stávající podmínky pro vyučování.

starostka

PoPLAT§K zA P§A
Jako každý rok upozorňujeme majitelé psů, že již od počátku měsíce ledna 20l1 mohou na zdejším úřadě zaplatit poplatek za psa. Tento poplatek musí být dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 6/2003 zaplacen nejpozději do 31. března

Stavební práce po podpisu smlouvy byly zahájeny v listo-

padu.

Ukončení celého projektuje plánováno do 28.02. 200ll.

Miloslava vidličková

ffi*w*
FP

*g#*#p-*€

*,s"b_*,"."

S*wkp

:p.]u

Wmm*rum

daného roku.

i
I

V měsíci listopadu letošníhoroku clošlo k přemístění ured-
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vcra aoamrova

Tuto platbu ntůžete rovněž poukázat na číslonašeho účtu
19-1619325349/0800. Nutno uvést variabilrrí symbol: l341.
Pokud si nejste jisti výšípoplatku, kontaktujte zaměstnance
úřadu na teleíbnním čísle599 424 302.

věra Adámkové

|

ních desek Úřadu městského obvodu Proskovice, Dvě původní úřední desky se nacházely u proclejny Budoucnost v radě
mezi ostatními vývěsními tabulemi spolků a organizací. l
Nové úřednídesky jsou nyní umístěny přímo vedle vchodu
do budovy úřadu. Tři skříňky, které byly upraveny pro naše potřeby, jsme obdrželi bezplatně od Magistrátu města Ostravy, K
přemístění a rozšířeníplochy pro vyvěšování jsme přistoupili z j
důvodu zasfurralých původních tabulí a stále většího množství
vyvěšovaných

dokumentů

V blízkosti ZŠa UŠje vyznačeno jen několik parkovacích
míst. Předpokládáme, že na nich nebudou parkovat auta občanů, kteří bydlí poblížobou objektů, aby parkoviště ráno, v době, kdy děti rodiče do obou škol vozí, sloužila tomuto účelu.
Během školního roku nastávají výjimečnésituace, kdy probíhajítřídníschůzky, besídky, dny otevřených dveří nebo jiné
akce, při kterých se sjede ke školám takové množství aut, že
prostor určených parkovišť nestačí.Vzniká typická situace bezohledného ucpávání prostoru. Příjezdová cesta k MŠ-Buková
u1. a ul. Na Pastvinách pod školou bývají auty nebezpečně zasyceny. Vznikají pak zbytečnékonflikty, spory, nespokojenost
z řad řidičůa samotných občanů,kteří se nemohou dostat ze
svých pozemků ven. l.{avíc se v těchto místech má jezdit rych-

l

Mateřská škola
Když se řekne podzim

Ukázka tématickéhoplánu

Tentokrátjsem vybrala ukázku činnosti, které děti dělaly v
průběhu uplynulých dvou týdnů. Seznamovaly se se znaky
podzimní přírody v tématickémcelku ,,Na zahrádce, na poli".
Vycházeli jsme z prožitků dětí ajejich vlastních zkušeností.

Klíčovékompetence

Kompetence k učení:soustředěně pozoruje, zkoumá, všimání si souvislostí, experimentuje a používá při tom jednoduché pojmy. znaky a symboly.

Očekávanévýstupy:

Dítě a jeho tělo - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jem-

nou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
pomůckami, s nástroji, s náčiním a materiálem, zacházet s graíickým a výtvarným materiálem - s tužkou, barvami, nůžkami,

Pokračování na str. 6

-6-

Pokračování ze str. 5
kJovatinou, novinami, papírem, modelovací hmotou, zacházet
dětskými hudebními nástroji apod).

s

(divadlo, plavání, exkurze apod.). Podle planu se pracuje do doby, kdy jsou činnosti vyčerpány. Děti si tématické celky mohou
plně prožíta samy si zvolit pořadí činností.Ve většímíře využiváme skupinovou spolupráci nebo práci ve dvojicích. Děti se
učíspolupracovat, vzájemně si pomáhat a poradit si, povzbudit
se vzájemně.

Danuše karasová
vedocí uěitelka Mš

Dítě a jeho psychika - využivaípředstavivost a fantazii, myšlenkové operace ve spojení s konstruktivními, výtvarnými, hudebními, pohybovými a dramatickými činnostmi, ve slovních
výpovědích k těmto činnostem. V návaznosti s tímto tématickým celkem se děti budou seznamovat se znaky podzimní přírody.

Grafomotorika: zdokonalování jemné motoriky, smyslového
vnímání, vytváření technických dovedností a grafomotorických
dovedností
- Košík plný ovoce , nácvik horizontálních a vertikálních čar
- Zrajici hrušky - tvoření čar ze shora dolů
- Koulelo se, koulelo - tvoření horního oblouku smyčkou
- Skáče vrána po poli - horní oblouk
Pracovní listy:

- Pojmenuj ovocné stromy a vyklesli je - zaměření se na detail
linie, slovní projev, rozšiřování slovní zásoby
- Mísa hrušek a jablek - určovánípočtu více/méně, grafické zná-

zornéni

- Jen ovoce, jen zelenina - vyber správně a pojmenuj
- Pytle brambor - určovánípočtu a porovnání
-

Půlenéobrázky - hledání správného tvaru, dokreslování (listy)
Zdravý zoubek - pojmenování toho, coje pro naše zdraviprospěšné,vykreslování

Tanečníhry: spojování zpévu písnís pohybem v prostoru,

hrou na tělo i na dětské rytmické nástroje, nacvičujeme sladění
pohybu s rytmem.

- Maluje sluníčko
- Měla babka
- Pod dubem, za dubem

Písničky: nácvik a opakování písniček
- Lečo
- Listopad

- Koulelo se, koulelo

Pohybové hry:jsou dětem nabízeny pruběžně v pruběhu dne
- Ježek

- I§a houbaře
- Na jelena

- Na veverky

Dramatizace:
- O veliké řepě
- Budka v poli

Co jíš- ochutnávka ovoce a zeleniny
- Vezmi žlutou tužku

Výtvarné činnosti:

- Kresba tuší,otisky prstovými barvami, dolepování listí - Šíp-

kový keř

- KoIáž - Ježek

- Výroba bramborových tiskátek - Strom
- Výroba korálků z kostiček syrových brambor
- Využitípřírodního materiálu - bramborové těsto (pusinky)

- Hra s barvou - zapouštěnído mokrého podkladu, kresba tuší,
fixem nebo perem - Drak

Seznamování s anglickým jazykem:
- Barvy listů (červená, zelerrá, žlutá, hnědá)
- Poslech písně ..Barvy"

Tématický celek není striktně časově omezen. Zpravidlatrvá I - 2 týdny, pokud není v této době nějaká doplňující činnost

SOKOLSKE AKTIVITY v zimě
2o1o - 2011

S nadcházející zimou se veškeré sportovní a společenské události soustřeďují do tělocvičny našísokolovny. Cvičebníhodiny žákovských a ženských složek běžípodle harmono_9ramu,
narůstá zájem o stolní tenis. Každý pátek odpoledne jsou k dispozici čtyři hrací stoly a je zajištěn i odborný dozor ]ví. Kunze
a K. Sýkory.
Tělocvičnu lze také vytlžit i mimo plánované cvičebníhodiny. Z doíace ÚMOb Proskovice byly zakoupeny stojan1- a síťna
badminton, půjčitsi můžete i rakety. Po předchozí domluvě je
hrací plocha k dispozici za 80,- Kč/lrod pro členy TJ Sokol a
100,- Kč/ttod pro nečleny. Příznivci tohoto outdoorového sportu, přijdte si zahrát!
Ženy a dívky pozor!
I k nám do Proskovic už doruz1l fenomén zvaný Zumba.
Poprvé jsme si tento rytmický tanec ve strhujícím tempu mohly vyzkoušet na cvičebním dopoledni pro ženy v sobotu 27, listopadu, Lektorka Michaela Kozubková předvedla ukázkovou
hodinu. Zájem byl obrovský a po 60 minutách ,,cvičení"na nás
nezůstala nit suchá,

Kdo z vás se chce nechat ,,zničií"zumbou, můžepfijít vždy

v neděli v 17 hod. do sokolovny, zahájeni kurzu je 5. prosince
2010.

Dalšínetrpělivě očekávanou událostí je premiéra nové divadelní hry v pořadí již osmé. Členové1. Jarkovské divadelní
společnosti již pilně zkoušejíveselohru na motivy Josepha
Kesektinga Jezinky Bezinky. Doufáme, že premiéra v sobotu
18. prosince v sále sokolovny přispěje k předvánoční pohodě
všech příznivcůnašídivadelní společnosti.

Na závěr připomínáme termíny společenských plesů v

sezóně 2011:

Matěj)

22.1. Námořnický (R.
12.2.T. J. Sokol
29.1. Ondřejnica (St. Ves n./Ondř.) 19.2. Koňařský (St. Ves)
5,2. Sbor dobrovolných hasičů27. 2. SRPŠ při MŠa ZŠ

Eva Petrůjová
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ěesrcý svAz žeN
v pRosrovlcíctt

svazu žen a zúčastňujíse našich akcí. Přijďte taky mezi nás,
- keramická dílna mateřské školky.

kažďéíteryv 16,00 hod.

za svazžen

Svatava Sojková

V zařijovém Floriánu bylo naznačeno pečenícukroví s dětmi ve škole. Pečeníperníkůse uskutečnilo ve spolupráci škola

a svaz včelařůStará Bělá, kdy děti měly možnost vyzkoušet si
zdobení perníčkůa zúčastnitse soutěže o nejlepší nazdobený
perník. Věříme. že se to dětem líbilo.
Blížíse Mikuláš a vánoční svátky, které jsou pro Svaz žen
spojeny s pečeníma zdobením perníčkůpro děti mateřské školky, základní školy a částečněna prodej na předvánočníjarmark,

který se uskutečnil v prostorách školy 3. 12,20IO, Perníčky
jsme napekly a nazdobily. Na jarmarku jsme se prezentovaly
výrobky z pedigu, papíru, výrobou vánočních svícnůa věnců.
Byly jsme pozvány, abychom se se svými výrobky ptezentovaly i na předvánočních výstavkách v Petřkovicích,
Mariánských Horách a Staré Bělé. Navštívímepředvánoční jarmark ve ValašskémMeziříčí,který je pro nás inspirací pro da1šípráci.

Jsme rády, že mezi nás chodí i ženy, které nejsou členky

VáženíspoIuobčané
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V období od 1. - 14.1.2011 proběhne v našíobci jižtradičníkoledování při Tříkrálové sbírce. Věříme, že budete

rok se sešel s rokem a je tu opět krásný čas Vánoc a vstup
do nového roku, kteryí bude ukazovat číslo20l l.
Prostřednictvím našeho zpravodaje Vám chci popřát krás-

nou oslavu narození JežíšeKrista. Hodně pohody a pokoje v
rodinách. Ať využijete těch pár volných dní k oddechu a k znovunayázáni porušených, či zraněných vztahů.
Přeji hodně úspěchův roce 2011 aBož,ípožehnání pro celou obec Proskovice.
P. Antonín Kocurek

gfu$pfuw

štědří jako jiné roky a otevřete své domovy na pomoc lidem

i v nouzi.
i

i

!
§

Kdo by měl zájem pomoci s koledováním - dospělí i děti, kontaktujte Markétu Nováčkovou na tel. 604 278 995.

l
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Markéta Nováčková

Vánoění bohoslužby tl ko§tele §u. Floriána v Proskovicích
24.12.2010
25.12.2010
26.72.2010

štěary aen

1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Půlnočnítlohoslužba - sloužit bude P. Jan Gacík
Božíhod vánoční- bohoslužba
Zpivání u jesliček v kostele sv. Floriána

22.00
10.00
16.00
10.00

hod.
hod.
hod.
hod.

01. 01. 2011

Nový rok

24. 12.2010

,,Půlnoční"bohoslužba ve 24.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé - přímý

Bohoslužba

přenos Českou televizi.

Markéta Nováčková

Myslíte i na bezpeěnost?
Blížíse závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádnédomácnosti nechybí bohatá výzdoba často z hořlavých materiálů, jejížneodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svičky. Za

všechnyjmenujme adventní věnce, svícny nebo vánočníkytice.
Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily,
vždy by měly splňovat určitébezpečnostní zásady, Obecně lze
vánočnídekoraci se svíčkamirozdělit do dvou kategorií - na tu,
na které se svíčkysmí zapalovat a na dekorativní výrobky, na
kterých se svíčkyzapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato
informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat
svíčkyna dekoraci, vždy se přesvědčte, zdajsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držaku tak, aby
nemohlo dojít k jejich píevržení.Hořícísvíčkymusí být navíc
vždy umístěny v dostatečnévzdálenosti od hořlavých matetiálů použitých na dekoraci, íim zabráníme přenesení ohně ze
svíčkynapř. na hořlavé chvojí adventního věnce.

ZazamyšIeú rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálený-

mi svíčkamiumístit. Samozřejmostí by rněla být nehořlavá

podložka pod dekoraci. Vyloženým hazardemje pak umístění
zapálených svíčekdo prostor nábytkových stěn a skříní, nebo
do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky.ZáYJadni
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčkunikdy bez
dozoru.

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni,
Iníenzííavaření a pečeníse v období Vánoc násobí a soustředě-

nost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných ,,vánočníchúkolů". Aby vás při tom všem vánočním shonu v do-

mácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požar jste
včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás inten-

zivním zvukovým signálem upozorní na brozici nebezpečí.
Požírníhlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečícelé rodiny.

Rovněž oslavy záyéru roku s sebou nesou řadu nebezpečí.

Pokračovánína str. 8
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Myslíte i na bezpeěnost?
Pokračování ze str. 7

K nejčastějšípříčině poranění nebo smrli patří manipulace

s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešnídobě
je profesionálně vyrobená zábavnápyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale
i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českémjazyce spolu s
vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti,
že prodávat lze pyrotechnické předměty pouze osobám starším
18 let, a to navíc pouze pyrotechnické předměty I. a II. třídy. K
nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zítjemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídujsou pravidla ještě daleko přísnější.Pyrotechniku skladujte v chladu,
suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na
ostatní osoby a nepoužívejtepyrotechniku pod vlivem alkoholu.

Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů alodžií, abyjej nějaká zatoulaná petarda nezap állla.

I přes každoročnívarování hasičůdocházi v období Vánoc a
Silvestra k řadě tragických udá]ostí v domácnostech, při kteých se zraní desít§ osob a materiální škody dosahují mnoha
miliónů korw, Zamyslete se proto nad požární bezpečností u
vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský zácbranný sbor Moravskoslezského kraje.
Oddělení prevence HZS MSK
www.hzsmsk.cz

PLoTY - PLET|Vo - MoNTÁŽE
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000,-Kč.
(Jinak 300,-Kč.)
Hralrovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice,724 00

Otevíracídoba: Po - Pá 8:00 -16:00
nebo po teleťonické domluvě na tel.: 722 550 000

PLOTY - PLETIVO - zabýváme se výstavbou a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Kompletní nabídkazbožía služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz . Tel'z 7 22 550 000.

GARÁŽOVÁ VRATA
oD 9.999 Kč.

Výklopná, rolovací i sekčnía to jak ručnítak s pohonem na
dálkové ovládání, včetně montáže, více inforrnací naleznete na:
www.vrata-ostrava.cz. 722 550 000

rúlp NA árrÝ

pLoT oD 1o Kč
SEKÁNÍ TRÁVY

Kompletní nabídka je na wwt,.thuja.cz nebo na

te].:

722 557 777

Ostřávské městské lesy a zeleň, s.r.o,
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