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yážení občané,

zimaužje skoro zanámi akaždý se těšína píicházejici

a MS

ukončen. 16. 8. 2010 byl podepsán zápis o předání stávbý ď8.
12.2010 provedena kolaudace. Jednalb se Ó náš první pr§ekt,

ja-

ro. Nejkrásnější období v roce budejistě pro nás všechny dobrou přípravou na úspěšný průběh všech naplánovaných malých
i většíchprojektů.
Náš městský obvod má v měsíci březnu a dubnu před sebou
několik významných úkolů.Především se budeme Špolu s ve-

dením ZS

budou pokračovat. Jejich ukončeníplánujeme před koncem

školního roku. Předpokládané celkóvé vYOa;e projektu 4,492.203,I0Kč.
. Ppjek! lr_\l9gtezka Proskovice - trasa greenways byl již

Proskovice věnovat úpravě areálu MŠ.

Obecní pozemky, okraje plotujsoujiž zbaveny náletových dře-

vin, keřů, ostružinía hned bude následovat obnova oplocení

školnízahrady. Po vyrovnání povrchu hracích ploch nastane instalace hracích prvků, které jsme zakoupili na konci minulého

roku. Předpokládané celkové výdaje - 650.000,- Kč.

Kč z rozpočtu městského obvodu,
350.000,- Kč dokryto Statutárním městem Ostrava do schváleného rozpočtu měsL obvodu na rok 2011, 30.000,- Kč dokryvá
příspěvková org. ZŠa MŠProskovice.
V současnédobě probíhá dokončování Projektové a multifunkčníučebny. Dotace pro její realizaci byla městskému
' obvodu Proskovice poskytnuta z rozpočíuRegionální
rady reFinancováno 270.000,-

gionu soudržnosti Moravskoslezsko (program spolufinancovaný zrozpočtu Evropské unie;. ZS má nyní 2 počítačové
učebny. V první - ve druhém podlaži - došlo k úpravám podlah, zakotvení lavic a jejich připojení k síti, k instalaci informačních
technologií a modernizování počítačové
sítě. Kapacita učebny
- 20 žákn.
Druhá učebna vzniklajako půdnívestavba. Byly provedeny
stavební práce včetně výměny krovů a střechy, pořízen nový
nábytek, stoly napojeny na elektrorozvody a počítačovousíť,
instalována multimediální technika. V rámci prÓjektu je poíizeno 22 notebooků a předpokládá se otevření tří novýclrkrbužků:
počítačového,
matematicko-přírodovědného s modelováním na
PC a anglického divadélka. Kapacita učebny - 8 žáků.
Cílem projektu je modernizace výuky se zapojením informačnícha digitálních technologií, dobrá příprava žákůna přestup do 6, roč. ZS a víceletá gymnázia. Předpokládané celkové
výdaje - 3,369.443,68 Kč.
Ze stejných zdrojů bude financován i projekt Víceúčelové
hřiště Proskovice. Projekt řešípředevším névyhovujícístav,
kdy místníZŠdlouhodóbě scházi venkovní spořtovišté a v našem městském obvodu je nedostatek hřišť pio děti a mládež.
Cílem projektu je zkvalitnit výuku Tv v ZŠ.podpofit aktivní
využiváni volnóho času dětí a mládeže, posílit komunitní roli
?S. Jde take o zpřístupnění hřiště v době mimo výuku dalším
dětem, které nenavštěÝují místníZŠ.Víceúčelové
hřiště bude
sloužit ke sportovním a společenským akcím, které se budou
konat pod záštitou ZŠnebó místníctr spollru, které se ZŠspolupracují. Bude se jednat o akce pro děti a rodinné příslušníky,
které přispějí ke komunitivnímúrozvoji a upevňování sociáiních vazeb v celém MOb Proskovice. HriSte bude přístupné i
zdravotně postiženým, s omezenou sctropnósii orientace a ostatním skupinám obyvatel ohrožených soc. exluzí.
Projekt má nekomerčnícharakter ajeho výstupy budou především společenské. Na podzim minulého roku byly zahájeny
stavební práce - sejmutí ornice, položení odvodňovaČíhopótrubí ajeho zasypáni.Až nastanou píiznivépodmínky najařé, prá-

z rozpočtu Evrópskď Únie.
|_i9dp9{ad_alé celkové vý.daj e byly Štanoveny nď :,Sa:,OOO,Kč.24.8. 2010 oznámil Uřad regionální radý městskému obvodu, že z důvodu pochybení v zadáyací dokumentaci nebudou
náklady na stavební práce daného projektu uznány za způsobilé.a budou v.plnÝ výši 2,755.000,- Kč převedený do nézpůsobilých, tzn., fe EU je nezaplatí. Uvedená částka byla uhrázena
z rozpočtu Statutarního města Ostravy. Chci připomenout, že
l9vněž_ _ spolufinancovaný

,

práce na tomto projektu probíhala standardně á vyžadovala
z1l7čllépracovní nasazení všech zaměstnanců úřadu. Projekt
Cyklostezka_je projektem nadnárodním, trasa greenways má
být spojnicí Krakova s Vídní.
Statutární město Ostrava si uvědomuje velkorysost tohoto
projektu, proto bude v dohledné době pokiačovat vé Staré Bělé i
dalších obcích. Proskovickým se.cyklÓstezkou otevřela krajina
Poodří k procházkám, brusiení, ryklistice a návštěvám milovíiků
fotografování,.malování.atd. Její éxistence ie pro občany našíobce dalším obohacením zrvota.

investice do voší budoucnosli

Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGONÁLNi ROZVOJ

ffir

Dalšíplánované projekty
Revitalizace Mlýnského náhonu
.kum_entace
je v závěrečné

Proskovice - projektové dofázi a zatím není určen posÉy,tovatel fi-

nančních prostředků.
. Zwýšení bezpečnosti po pěšína ul. Světlovské - ýstavba
chodníku a opěrné zdi --dokončuje se projektová dokuÁenrace
pro stavební povolení, rovnéžnení zatíÁ určen poskytovatel fin.
prostředků.
Voln:ča_s9y areál Proskovice - prob_íhaií jednání s vlastníky
pozemků. Magistráru města osrravy, odboru pro mísrnírozvói
byly l0- l. 20 ll zaslány^další proiekiové záméý s cílem, aby nám
pomohl hledar zdroje financování projektů. Patří tam Př;ložka
nadzemního vedení VN 22 kV, Hásičská zbroinice Proskovice,
V.ýsla.vb1 nové autobusové zastávky Horní ceóta se zálivem (u
školy), Kanalizace Na Paswinách (Ópět u školy) a Rekonstrukce
místníkomunikace v Úvoze.
Existují idalšínáměry na budoucí proiekry - oprava domu s
malometrážníTi by.y^, přeložka sloupu i trafem \TJ'u MŠ.lybudování chodníku na Svétlovské ul. aŽ po hrbitov, zřízení ročný autobusu u hřbitova.
Přínosné náměry na zlepšenížtvotav obci rádi přijmeme nejen prostřednicwím zastupiielů, se kterými |ste kbni"kru, ale i
" souvisí úzce
od konkrétníchosob. Plnénínapiánovaných projektů
s pochope.ním a..vstřícným iednánim vás občánů.Znovu připomínám, že dveře Uřadu městského obvodu jsou pro osobili prima
jednání každémuz vás otevřeny.

Mgr. Marie Matějová, starostka

1

RoZPoČET
MĚsTsKÉHo oBVoDU PRosKoVlcE NA RoK

2011

Za§tupitelstvo městského obvodu Proskovice na svám 2, za§edání dne 20, prosince
2010 §óhválilo rozpočet na íok 201 1 v tomto členění:

Na 2, a 3. zasedání zastupitelstva bylo projednáno:

v tis.

PŘiJMY

-

daň z nemovitosti,

- na

Vykon státni správy, školstvi, óíovoz méstského

Kč

639
1 5,15
5

3s8
4g1

-

-

schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovéhovýhledu na
Iéta2012 - 2014,
poskytnutí neinvestiční účelovédotace na konání 8. ročníku
Festivalu Poodří Františka Lýska v Proskovicích,
složeníslibu nového člena zastupitelstva Ing. Jiřího Lišky, za
odstupujícího člena lng. Milana Stoniše,
rozhodnutí o uzavření budoucích smluv kupních pro potřebu
akce,,Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice"
rozhodnutí o zpracování územní studie pro územíod MK
Jarkovská až po MK V Úvoze

Rada na svých schůzíchmimo jiné:

-

S podrcbným členěním schýúlenéharozpočtu na rok 201 1 se můžeteseznárnit na
našich intemetový c h strán káth

Táňa paličková

Noyé webové strany městského obvodu Proskovice
Povinně zveře.jňované informace a dalšínaleznete na
w w w. o s

trav

a -p

n l s ka vic

e, c ?.

V. Adámková

##§*m§*xt§ gxm*w#Ěse$

§- *-
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4.3.201l byla odhalena v našízákladni škole pamětní des-

ka prvního prezidenta Českos]ovenskérepubliky - T. G.
Masaryka. Úmysl umístit na vhodném místě v obci pamětní

desku tohoto státníka, ktery představuje v historii našeho národa významnou osobnost, se zrodil před dvěma lety.
Dr. Karel Sýkora s týmem spolupracovníků - M. Huvarem,
A. Stuchlým, M. Klegou, p. Eliášem a prof. T. Elblem z VŠB
tento projekt zrealizova7i. Nejvhodnějším místem pro umístění

desky se stala Zák|adní škola. Její instalaci provedl pan K.

Sýkora a Zd. Dvorský.
Malé slavnosti odhalení se zúčastnili občanéProskovíc, žáci a pedagogové našíškoly, předsedkyně Svazu žen Svatava
Soiková, místostaíosta Zd. Dvorský, radní pan M. Balabán a
paní K. Nováková, zastupitelé obce pánové R. Matěj, V. Kopera
a O. Václavík. Úřad městského obvodu zastupovala paní M.
Vidličková. Hosty slavnosti byli také starosta Staré Bělé pan J.
Holáň , staíosta Staré Vsi nad Ondř. pan D, Dvořák, reatizátor
prof. T. Elbl, akad. sochař M. Rybička z Jistebníka a paní I.
Svatošová,

Účastníky slavnosti přivítala starostka obce paní M.
Matějová. Pak následovalo seznámení s osobností T. G.

Masaryka, kterého se ujal K. Sýkora. Pamětní desku odhalila
ředitelka školy paní E. Paličková.
Děti pod vedením p. uč. Zd. Langové doplnily atmosféru
milého odpoledne zpěvem, v němž zazněIa také oblíbená
Masarykova píseň Ach synku, synku.
Bylo připomenuto, že T. G. Masaryk podporoval vzděláni a
zdůrazřtoval morální úroveň každéhovzdělaného člověka, aby
se nová společnost zďárně vyvíjela. V tomto smyslu je místo

-

-

-

rozhodla o zadáti veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace,,Rekonstrukce místníkomunikace V Úvoze",
rozhodla o přidělení bytu č. 6 v domě s malometrážními byty nájemci, dle aktuálního pořadníku,
rozhodla o spolufinanc ováni 4. ročníkumodelářské výstavy a
soutěže plastikových modelářů ve výši 5.000,- Kč, pořádané
ve spolupráci s Klubem plastikových modelářů KPM 446
ostrava - proskovice a se základní školou v proskovicích,
schválila zlepšený výsledek hodpodaření příspěvkové organizacezákladní škola a Mateřská škola ostrava - proskovice ve
výši l55.786,50 Kč a schválila jeho zapojení do fondů rezervního a odměn,
projednala Závěrečnou zprávu zityentarizace městského obvodrr Proskovice a všech zaíizeni náiežejícíchk městskému
obvodu k datu 31 .12.2010.
rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Zíizovacílistinějednotky Sboru dobrovolných hasičůProskovice a o uzavření
Dohod o členstvís jednotlivými členy JSDH.

Miloslava vidličková
pro umístěnípamětní desky ve škole vybráno správně.

Městský obvod Proskovice ztealizoval ve škole projekt
Projektová a multifunkčníučebna. Závérem slavnosti si účastníci akce mohli obě učebny prohlédnout. Rodiče našich žaků
budou mít možnost nahlédnutí do nově vybavených prostor v
době příštíchtřídních schůzek.
Přátelská beseda s malým pohoštěním byla přínosem pro
podnětné debaty, týkajici se dalšího vývoje obce, a příjemným
ukončenímkulturní akce.
Redakčnírada

.)-

OPraVa

a doplnění článku -

obce

Vracíme se k poslednímu vyddní Floriána s opravou a
doplněním předsedů MIýV a OV ndsledovně:
Předsedové MNV
1954 - Václav Lyčka
l955 - Oldřich Fulneček
l957 - Vladimír Sotolář
1962 - Karel Balcar
197l - Vladimír Sotolář

její provozování ve dvouměsíčníchintervalech, Svůj zájem
sdělte buď
na telefon: 599 424 301/nebo kl.302,304,305/,

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz, nebo vhoďte lístek

se svým názorem do schránky Úřadu méstskéhoobvorlu

proskovice.

Redakění rada

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERV
NA DoMCIvNí ODPAI}
Ve čtvrtek 2I.4.201

1

bude

v

našem obvodě přistaveno 10

velkokapacitních kontejnerů na sběr netříděného domovního
odpadu. Občanétak mají možnost bezplatně se zbavit nepo-

třebných véci ze svých domácností. Odvoz naplněných kontejnerů proběhne následující den.

Rozmístění kontejnerů dne 21. 4.201I v Proskoyicích
ul.
ul.
ul,
ul.
ul.
ul.
ul.

K3

K4
K5

K6

K]

K8
K9

Staroveská - před domem č. 341168

V Tišinách (poblíž domu pana Šuraba)
Na Pastvinách - u vjezdu na hřiště
Nad Strouhou (poblíž stavebnin)
Sídlištní(poblíž domu pana Froly)
Na Smyčce x Světlovská (poblížúřadu)

V Úvoze

ul. Nad Hůrkami (poblížhydroglobu)

K]0

l985 - Jiří Šnapek
Děkujeme p. Karlu Balcarovi za upozornění na tuto chybu a
p. Liboru Lýskovi za doplnění jmen předsedů občanskéhovýboru a všem čtenářům se za tento nedostatek omlouváme (pokud máte doma brož. Proskovice 1394 - 1994 proveďte si na str.
31 souhlasně s námi uvedené změny).

Historie sčítánílidu

Rada městského obvodu nabízí občanům bezplatnou právní
poradnu. Pokud budete mít o takovou službu zájem, zajistíme

K1

1976 - Libor Lýsek
1978 - Karel Balcar

Jiří Lyčka, kronikář

Anketa

K2

předsedové občanského vÝboru

Dosud známípředstavitelé

ul. kalužníx světlovská
ul, Světlovská (poblíž domu pana Nováčka)
V, Adámková

yáženíobčané,
v lednu 20l1 byl v našem městském obvodě umístěn první
stacionární kontejner (zvon červenébarvy) na sběr drobného
elektrozŇizení z domácností. Do tohoto kontejneru mohou občanéodkládat vysloužiléelektrospotřebiče, např. mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice, hračky a dalšídrobné
elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery také integrovaný box pro vhození
použitých baterií a monočlánků.

Svoz bude zajišťovat 1 x měsíčněOZO Ostrava

s.r.o.

v našem městském obvodě se nádoba nacházi na stanovišti pro separovaný sběr odpadů vedle parkoviště před prodejnou

Budoucnost.

Miloslava vidliěková

Sčítáníobyvatel byla prováděna již od pradávna. Bible jich
zmiňuje hned několik, ale nejznámější je podle Evangelia sv.
Lukáše v souvislosti s cestou Josefa a Marie z Nazaretu do
Betléma a narození Krista. Ve starověku a novověku byl census
(z lat censere tj. odhad), pro nějžje tento název také používán,
prováděn hlavně pro odhady daní a vojenské účety.Tedy počty
mužůa prostředků k vedení války, Na našem územíjsou známy různéseznamy poddaných již od 14. stol,
V Proskovicích je první soupis poddaných, se kterým
, jsme
vás seznámili v minulém roce, až z počátku 17. stol.
Seznam podle víry prováděný po třicetileté válce se pro starobělskou farnost nedochoval. Dalšíjména známe z lánských rejstříků,rektifikačníchakt, Tereziánského katastru, Josefínského
katastru a stabilního katastru.
K prvnímu souvislému novodobému sčítánítidu došlo v
Rakousko-Uhersku až r. 1869. Dále bylo rozhodnuto o jeho
pravidelném opakování v desetiletém intervalu s tím, že bude
vždy o půlnoci z 31.12. na 1.1. roku končícíhonulou. Tak proběhla všechna dalšísčítániaž do rozpadu monarchie. Za provedení byly odpovědny obce, které jmenovaly sčítacíkomisaře. U nás v Proskovicích to byli učitelé.Sčítacíarchy byly vytištěny v němčině a současně v jazyku v místě převládajícího
etnika (česky).Zákott stanovil přesný rozsah zjišťovaných údajů, jako pohlaví, věk, příp. fyz, vady, rod. stav, náboženské vyznání, obcovací řeč, povolání a pod,. Do sčítacícharchů bylo

zapisováno obyvatelstvo domácí podle domovského práva.
Zpracování bylo provedeno za obyvatelstvo přítomné. Hlavním
účelembylo zjištěnípočtu přítomných obyvatel, národnostní
složení a případná migrace, Dnes nám to můžepřipadat úsměvné, ale součástísčítáníza Rakouska byl i soupis domácích
užitkových zvířat od koní, skotu, vepřů až po drůbež,ale také
úlů(včelstev). Data byla tříděna a sumarizována manuálně.
Sčítánív roce 1880 bylo rozšířeno také o dotaz na gramotnost
a bližšírozlišeníobyvatel podle zaměstnání živitele, odvětví a
sociální příslušností.Tento census byl také poprvé zpracován
na elektrických strojích Hollerith (pamětníkůmdobře známých
z Vítkovic), což výrazné rozšířilornožnosti třídění a uspíšení
výsledků. Všechny nejdůležitějšíúdaje byly vydávány tiskem a
zemské úřady je také publikovaly v češtině. Z každéhosčítání
byl vydán podrobný statistický lexikon obcí obsahující údaje o
počtu obyvatel a domů. Také dalšísčítánív létech 1890. 1900
a 1910 byla svým obsahem a kvalitou dobře organizována a
podchytila strukturální změny, kterými tehdejší společnost na

přelomu století procházela.
První československésčítánílidu se pro nedostatek času

a

vypořádání hranic nového státu podařilo provést až
15.2,192l . Co do obsahu v podstatě navázalo na předcházející.
Důležitostbyla kladena na potvrzení národnostní struktury obyvatel, která měla podpořit oprávněnost vzniku republiky,
Národnost byla zjišťována podle kmenové příslušnosti. To umožnilo, aby se ke své národnosti mohli přihlásit i židéa cikáni i když nemluvili hebrejsky nebo cikánsky, Výsledky měly
nepříznivou odezvu v někteqich oblastech s většímpočtem cizojazyčných obyvatel.

Pokračování na str. 4
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Historie sčítánílidu

Zpracování proběhlo na moderním sálovém počítačiv kratším
časovémobdobí.

Druhé československé sčítáníse sice mělo podle nového zákona zr.1920 konatjiž r. 1925, ale hospodářská situace a
tradice vedly k návratu na původní desetiletý interval. Termín
druhého československého sčítáníbyl stanoven na 1.12.1930,
Co do obsahu došlo k rozšířeníúdajů,kdy mimo přítomnéhoobyvatelstva bylo sčítánoi obyvatelstvo bydlícía dále původní

poslední československé sčítánílidu se uskutečnilo až
3.3.1991 místo původně I.12.1990, kdy se konaly komunální
volby. Podle doporučeníEHK OSN byl do sčítáníznovu zaíazen mateřský jazyk, trvalé bydliště v době narození a zpracování bylo provedeno znoyu za trvale bydlící. Národnost se nemusela shodovat s údajem v osobních dokladech a došIo také
ke změnám v ekonomické aktivitě.
První sčítánílidu, domů a bytů ČR bylo 1,3.2001 s doporučením OSN a Eurostatu. Celkem bylo zjišťováno pomoci
tří formulářťr 26 údajůo osobách, 1 8 údaiůo bytech a 12 údajů o domech. Zpracováni bylo provedeno optickým čtenímna
nejmoderněj šíchpočítačích.

Pokračování ze str. 3

bydliště sčítanýchpokud se přistěhovali.
Sčítání,které se mělo uskutečnit v r. 1940 se pro rozpad
republiky a válečnéudálostí nekonalo.
Národní sčítání1950 - konané 1.3.1950 bylo provedeno
současně se soupisem zemědělských, průmyslových a živnostenských závodů. Bylo to první sčítání,kdy se zjišťovaly domy a byty a na dlouhou dobu posledním, kdy se zjišťovalo náboženskévyzlání. Celkové údaje byly zajímavépro zachycení
válečných a poválečných změn v počtu a složeníobyvatel, reemigrace a přesídlení do pohraničí.Výsledky však byly neveřejné a odtajněny

Pro informaci uvádím vývoj počtu obyvatelstva a domů v
Proskovicích podle jednotlivých censů:

ažv r.1962.

rok

Dalšísčítánílidu od vzniku samostatné republiky proběhlo 1.3.1961, Bylo provedetro za bydlícíobyvatelstvo podle

koncepce tzv, bytových domácností. Zjišťovalyse rovněž údaje o dojížďce do zaměstnání mezi okresy a do měst. Bylo provedeno podrobné zpracování údajůo domech, bytech podle kategorie. velikostí, stáří a druhu domů ve vztahu k domácnosti a
počtům osob. Jednalo se o nejlépe zpracované a analyticky využitésčítání.
Sčítánílidu v r. 1970 bylo I.I2. a výsledky byly zpracovány na velkokapacitním sálovém počítači,Novými zjišťovacími znaky se stalo rodné číslo,státní příslušnost, při zjišťování
dopravy do zaměstnání, škol, učeníatd. její frekvence, vzdálenost, doba a použitý dopr. prostředek. Dále také vybavení domácností některými předměty dlouhodobého užití.
Čtvrtépoválečné sčítáníproběhlo 1.11.1980. Sčítáním
byly získány údaje pro založeti centrálního registru obyvatel

při MV, ]Ýově došlo k prohloubení dat o plodnosti

žen.

Staré lidové zvyky a obyčeje
Vynášení Mařeny

Ještě na počátku 20, stol. u nás na smrtnou neděli (5. nedě-

le postní - prostý lid neměl kalendář a řídil se církevním rokem) vynášela děvčata Mařenu. Pestře nastrojenou slaměnou
loutku za zpěvu a říkánek nesla do lesa, Synci, kteří je doprovázeli nesli zase její mužský protějšek - Mařocha. V lese
Mařenu a Mařocha odstrojili, roztrhali a spálili. Synci pak uťali majíček,který ozdobili stuhami. Na tyč z Mařeny zavěsila
děvčata dva pěkné šátky a píivázala stuhy, udělavše tŇto praporec, Majíčeka praporec nesla pak vztyčený v pruvodu do
vesnice a zpivala: Něsemy praporec přes ten panský dvorec a
něsem majíček,uťal nám ho Janíček,kaj ho postavíme? u
Hlavača (přezdívka hospodského Hlavatého, dnes Florián *
hospody byly na dědině odjakživa centrem,,dění". Nejdřív to
asi byl panský šenk ve dvoře a po zrušenípropinace téžu

Hlavača) v síni. S majíčkema praporcem šla mládež do onoho
stavení, odkud Mařenu vynesla. Synci vztyčili potom majíček
na střechu, kdež zůstal až do neděle provodní (2. neděle velikonoční -Zmrtvýchvstání páně). Na to byly ,,snošky". Děvčata
přinesla vejce, slaninu a chléb, synci dali na,,počastnu", škvařilo se, jedlo, pilo a veselilo. Celý tento obřad byl zakončením
zimního období,

Svatodušní svátky - Letnice
Velikonční období končípo sedmi týdnech svatodušními

svátky. Ve většině evropských států jsou neděle a pondělí sva-

todušní,státem uznané svátky, dny pracovního volna. Vejce

sou starým symbolem živ ota, jej ich vařením a zdobenim začiná velikonočnídoba a jejich škvařením v pondělí svatodušní

j

končí,u nás

v proskovicích se škvařilo nad Hůrkami na
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Excerpované materiály: Historický lexikon obcí ČR, sčítací

operáty a statistické ročenky.

Jiří Lyčka, kronikář

Landeku (pole dříve patřící k panskému dvoru). Tam se u lesa
sešly rodiny a sousedé. Přinesli špek, sádlo a vejce, aby společně škvařili vaječinu. Samozřejmě, že nechybělo nějaké to pití, posedělo se u ohně a zpivalo se. Lidé ctili a dodržovali tradice. K zánlku začalo docházet teprve v minulém století, kdy v
důsledku změn vesnického života se začalo chodit už v menším
počtu škvařit do lesa a od počátku 50. let zrušením volného
pondělí jako svátku tradice upadá. V současnosti známjen pár
rodin, kde se jí snažídodržet.

Svatojánské ohně

V době letního slunovratu, večer před Sv. Janem Křtitelem,
hořely na nejvyššíchmístech ohně. K této tajemné svatojánské
noci se vážeíadazvyků a pověr. Neobyčejná síla se přisuzovala léčivýmbylinám natrhaným v tento den. Postavení slunce a
nejdelší den si lidé chtěli prodloužit ohněm, uctívali jeho sílu,
a pálili oběti. Úcta k ohni nezanikla ani přijetím Kesťanství. V
Proskovicích se na nejvyššímmístě Klíncu (281 m nm,), při
cestě do staré vsi, scházela družina z hotlí částíobce a na
Landeku (výšina nad Hůrkami 251 m nm.) družina z dolního
konce. Tam postavili smrk, nebo jedli, vršek ozdobili a celé obložili do pyramidy dřevem a klestím. Synci schovávali po celý
rok staré oškrkané březové metly, někteří jich měli celé svazky.
A jak zapsal správce školy, po zapáIeni ohně pak s hořícími
metlami obíhajíkolem polí a do výše jimi metají. Pohanský význam těchto ohňů vykládají si zde po křesťansku, že dělají slávu sv. Janu Křliteli. Tento zvykjižzce|a zanikl v první polovině minulého století. Přispěl k tomu zánik trojpolního hospodaření, kdy zmtzely úhory a v těchto místech užbyla natrvalo pole.

Připraveno ze školníkroniky a vyprávění pamětníků,

Jiří Lyěka, kronikář
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Pes - příteI člověkan ál€ i

.....

Když jsem byl malý kluk, byly u nás i u sousedů dvorky se
slepicemi, husami a často i se psem, uvázaným u boudy. Není
proto divu, že člověk tehdy musel sledovaq kam šlápne.
Jak léta ubíhala, drůbežz dvorků postupně mízela, ale zase
narůstal počet psů, kteří opouštěli boudy, obsadili zahrádky, a
ti šťastnějšíbyty. Co si budeme namlouvat, i ložnice.
Nemohu se zbavit pocitu, že pes se nám stává jakousi citovou náhradou za mezilidské vzíahy, které mnohdy dosti drhnou.

Ale zpět k realitě. To co š1o dříve udělat beztrestně na dvorku, v bytě už jaksi nelze.Yyrážime proto se svými téměř čle,
ny domácnosti na oboustranně příjemnéprocházky. Někteří
mají štěstívyrazit přímo do přírody, ale většina musí také chodit po chodnících, travnatých plochách kolem domků a tak různě. Protože pejsek se nedokáže zeptat, kam můžea kam ne, tak

3;L".",l'íffilř:'ťo"*"

se nám
v programu představí dva dětské pěvecké sbory, jeden dětský a
jeden dospělý narodopisný soubor.
Zahájeni festivalu bude v pátek 29. dubna 2011 ve škole.
9,30- 10,00 hod.- koncefi SdruženíhudebníkůProskovice,
před školou
10,00 -10,15 hod.- zahájení, přivítání hostů, před školou
10,15- 11,30 hod.- festivalový program, v tělocvičně školy

Proskovjáček- ZŠa MŠProskovice
Salicháček - národopisný soubor
z Poruby
Pěvecký sbor ZŠPolanka
Salicháček
Pokračovánífestivalu v sobotu 30. dubna 2011 U Psoty
14,00- 14,45 hod.- vystoupení SLPT Ondřejnica ,,Pozdní
sběr"
14,45- 15,30 hod.- gratulace jubilantům Proskovic
15,30- 16,30 hod.- k poslechu a tanci hraje Sdružení
hudebníkůProskovice se zpěváky

to dopadne, jak to dopadne.
Od této chvíle je to už ale náš problém.

Rychlé změny životního stylu od nás vyžadují i rychlé

změny v našem jednání. A tak zase musíme oprášit mnohdy od-

loženou ohleduplnost. Lze si představit pocity člověka, který
za oknem svého domku, u kterého náš miláček vykonal potřebu, mění svůj názor na naši osobu.
Vážímsi proto těch, kteří jsou už o krok dále ve vlastní civilizovanosti, a naučili se používat například sáčky, které dostali při placení poplatku za psa na našem úřadě. Věřím tomu,
že časem se naučímeudržovat i tímto málem hezký vzhled našeho obvodu,

Zdeněk Dvorský

,Projekt ,,Ško!ažije sportem"
V pátek 28. 1. od 8 do 13 hodin se na našíškole konal projekt Škola žije sportem, který byl rozdělen na dvě části: Školní
ligu WeyKick 2010 - dřevěné sto|ní hry s magnetickou silou a
Dopravní výchovu.
Žaci l. ročníkuhru zahájili

a vyzkoušeli si, jak fungují dře-

věné stolní hry založené na principu použitímagnetické síly.

V prvním kole se utkali vzájemně všichni žáci 2. a 3. ročníku, zkaždétřídy byli vyhlášeni tři nejlepšíhráči.
2. ročník:3. ročník:

1, Kristýna Kozubková 1. Tomáš Vašíček
2. Sára Ptáčková 2. Adam Klečka
3. Barbora Vašíčková3. Alice Mrázková

V druhém kole

se utkali proti sobě žáci 4, a 5. ročníku,z

každétíídy
byli vyhlášeni dalšítři nejlepšížáci.
4. ročník:5. ročník:
1.

Martin Kováčech l . Jiří Kiršner

Ptáček

2. Marek
2. Karel Skupník
3. Anna Lukšová 3. Jiří Lyčka

Ve třetím kole se utkali proti sobě první nejlepší zásttlpci z
- 5. ročníkuKristýna, Tomáš, Martin a Jiří. Bojovali do posledních sil o diplomy a hodnotné ceny. Jak vše dopadlo?
2,

Na 4. bramborovém místě se umístila Kristýna Kozubková
z 2. ročníkl1,3.bronzové místo obsadil Tomáš Vašíčekze 3.
ročníku,2. stříbrná pozice patřila Martinu Kováčechovi a vítězem školní ligy WeyKick 2010 se stal Jiří Kiršner z 5. ročníku.
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za lúčasív soutěži

ffi

V letošním roce proběhne již 8. ročníkFPFL. Opět

Srdečně zyeme všechny příznivce folklóru a sborového zpěvu k účastina festivalových dnech. Čekajívás příjemné uměIecké zážitky.
Za správní radu FPFL
Mgr. Marie Matějová

a věříme, že se hry líbily a splnily funkci pobavit všechny
účastníkyi paní Lrčitelky, které si zahrály turnaj proti sobě.

Nejlepšíhráči našíškoly se zúčastníve Středisku volného
času Korunka v Ostravě - Mariánských Horách dne 25. 2.2011

od l2.30 - I5.30 hodin finále Weykick ligy 2010. Více informací najdete na webových stránkách http://weykick.czlweykick-liga/,

Po celou dobu hraní s dřevěnými stolními hrami si žáci
mohli vyzkoušet i hryjenga velká, labyrint, cuboro basis, které
měly za úkol procvičit logiku, rychlost, spolupráci, přesnost,
jemnou motoriku, předvídavost, schopnost strategického uvažování.

ž..Záci 5. ročníkupřipravili

v tělocvičně školy anketu na téma

SPORT, kde se ptali žáků,zda znají uvedené sporty, věnují
některému sportu, kterli sport se jim líbí,apod.

se

Druhá část projektu se týkala dopravní tématiky, kde si žá- 5. ročníkuzábavnou formou her, soutěží, křížovek,testů, poznávání značek osvojili a upevnili znalosti z oblasti dopravní výchovy. Někteří žáci našíškoly se také zapojí do výtvarné soutěže s dopravně - bezpečnostnítématikou ,,Děti, pozor, červená!" na téma Odrazky, blikačky, reflexní oblečenízkrátka chci být v noci viděn. Nejlepší obrázky soutěže, které
nakreslili našížáci, mohou získat pěkné ceny. Přejeme mladým
výtvarníkům hodně štěstía úspěchů v soutěži.

ci

1,

Všichni žáclza absolvování úkolůs dopravní tématikou dostali krásné ceny od krajského pracoviště BESIP, Aktivu města
Ostravy pro BESIP, odboru dopravy Magistrátu města Ostravy
a Klubu dopravní výchovy: l. a 2, ročníksamolepky smajlíků
- žllltéodrazky na oblečení,aktovky, 3. ročník- přívěsky ke
Pokračování na str. 6
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Projekt ,,Ško|a žije sportem"

Na co kouká sova v noci

Pokračování ze str. 5

Zima je dlouhá a ne vždy nám dovoluje využivat blízký les
a zahradu k hrám. Proto jsme pro děti připraviti aktivity, které
navzdory inverzi a smogu mohou děti radostně prožívati v prostorách VŠ.lra;i přitom dostatek pohybu, motivaci a setkávají se s novými poznatky.

klíčůmse znakem BESIPu, 4. a

fosforeskující náramky.

_5,

ročník- žIúéa oranžové

Žat<tm i vyučujícímse projekt velmi líbil, zažili jsme u ně-

ho mnoho legrace, děkujeme zaceny výše uvedeným organizacím a Firemky s.r.o.. Těšíme se na dalšízábavný projekt na našíškole.
Mgr, Jana Svardalová

Tak například jsme vytvářeli barevný led - barvenou vodu
jsme lili do formiček a za oknem pozorovali, kdy se promění v
barevná zvííátka. Bílý den v MŠbyl zas plný tance a tvoření.
Děti si vyráběly bíléčelenky a MŠse proměnila na zimní království plné sněhových vloček a sněhové metelice.
Starší děti navštívilyPlanetárium s výukovým programem.:
Na co kouká sova v noci" spolu s kamarády z 7. tíidy záklaďni
školy, Shlédly nočníoblohu a průvodkyníjim by|a sova a lelek.
Seznámili děti s jednotlivými planetami, proč se střídá den a
noc a také jim ukázali známá souhvězdí,
Minulý týden jsme navštívili loutkové divadlo s představením Broučci, které bylo dovršením projektu: ,, Těšímese do
školy" pro naše budoucí školáky,
,,

Na konec února máme připraven týden:

,,

Doktora se nebo-

jíme", který bude o zdraví, správné výživéa oblékání. V březnu začne kurz plavání ve Fryčovicích a také uspořádáme karneval v ltŠ,Pat už snad budeme moci plně využívatpobytu
venku na školní zahradě i v lese ke všem aktivitám,

SOKOLSKE AKTIVITY, DIVADLO

Zumba iede i v Proskovicích

..,

Ano, tento tanečnífenomén, který v poslední době zachvátil ženy a dívky všech věkových kategorií a zaplnil tělocvičny po celé našízemi, ,,dorazil" i do Proskovic. Díky cvičitelce MíšeKozubkové, která zumbu rozjela v tělocvičně zá-

kladní školy si tento tanec s prvky aerobního cvičeníokamžitě

získal popularitu nejen u žen z Proskovic, ale na hodiny zumby
dojíždějíi zájemkyně ze Staré Bělé a Zábřehu, Zájem je velký,
takže se tančíuž 3kát týdně a průměrná účastje kolem 25 žen
včetně dětí. Pro ně, a nejen pro holčičky,ale i pro kluky je určena speciální,,taneční" hodina vždy ve čtvrtek od 15 - l6 hod.
Ženy a dívky, které by si rády ,,protáhly" tělo za doprovodu
rychlých tanečníchmelodií, mají tuto možnost vždy ve středu
od 19 - 20 hod., v pátek od 18 - 19 hod a v nedělí od 17 - 18
hod, A ty aktivní ženy, které dávqí přednostjiné pohybové aktivitě, se mohou ,,protáhnout" na hodinách aerobiku a kondičního cvičeníkaždépondělí od 18,30 hod. v tělocvičně našísokolovny.
Každý, kdo má aktivní pohyb rád, si cestu do tělocvičny najde ajejen dobře, žeji nemusí hledat někde v okolí, ale tady rr
nás, v

Proskovicích,

Eva petrůjová

Oznámení pro příznivce První Jarkovské
divadelní spoleěnosti
Je březen, plesová sezóna skončila a o ,,slovo" se znovu hlá-

sí divadlo, Všichni vite, že jsme dosud odehráli tři úspěšná

představení J. Keselringa Jezinky Bezinky a dalšíjsou naplánována na konec března a duben:
27.3. soutéžnívystoupení na divadelní přehlídce v Třebovicích
9.4. benefičnípředstavení ve prospěch T.J. Sokol Proskovice
15.4. Předposlední představení
16.4. derniéra a závérečnývečírek
Vstrrpenky na jednotlivá představení v Proskovické sokolovně je možno rezervovat na adrese www. 1jcls.cz
Přijdte nás znovu podpořit, pozvěte všechny známé, určitě
se budete dobře bavit,

srdeěně zvou členovédivadelního souboru

Na měsíc duben chystáme setkání s dětmi a rodiči ke společnémujarnímu tvoření a 2l. dubna den otevřených dveíi azápis do MŠ.

Danuše Karasová,
ved. uě. MS

poděkování
Výbor Sdruženírodičůa přátel školy děkuje všem rodičům,

prarodičůma přátelům za nezištnou pomoc při organizaci

Dětského maškarníhoplesu. Poděkovaní patří také všem našim
sponzorům. Letošní ples se opět vydařil, Hopsalín jako každoročně, skvěle pobavil naše děti a někteří z vás zůstali i na diskotéku. I přes rostoucí náklady, předáme jako každoročněnemalý zisk z tohoto plesu dětem do našíZákladni a MateřSké

školY'

Martina Adámková,

předsedkyně SRPŠ

sestava fantasticky provedených automobilů TATRA od pana
Binara, který vyrábí své modely doslova od základu. Špičkově
provedená letadla v měřítku 1/32 (největší modely této akce)
byly opět k vidění od kolegů z Karviné,

Oficiální zahájení v 9,30 hod. započalo vlastní bodovací

soutěž. Kažďý návštěvník, který přišel, viděl preciznipráctrozhodčích,kteří bodovací soutěž hodnotili.

V době, kdy rozhodčíbodovali, byl volný čas dětí vyplněn
promítáním filmů. Zájemci z řad mládeže se mohli zúčastnit
předvedení (pan Adolf Zeman z Rychvaldu) sborky a rozborky
samopalu, následně byla uspořádána soutěž na čas, kdy každý
si mohl vyzkoušet svou zručnost.
Dospělý doprovod si mohl oddechnout v jídelně, ochutnat
skvělé pečivo a případně si zakoupit dalšípřipravené občerstvení. Zde je nezbytné poděkovat paní Martině Šebelovéa pa-

ní Věře Drastichové, kteró se celou dobu soutěže staraly o zajištěníobčerstvenípro všechny, kteří soutěž navštívili nebo se

jí účaStnili.

Ve 13.00 hod. bylo dobodováno a následně po zpracování
výsledků na počítačia vyplnění připravených diplomů bylo započato s vyhlášením výsledků,
Úplné a podrobné výsledky soutěže naleznete, pokud budemít zájem na www.aircraft.cz, Přesto, že nechceme vyzvedávat jednotlivé členy klubu, nusínre se zmínit především o našich nejmenších modelářích, kteří nám opět udělali radost svými výsledky a předvedenou prací: Lukáš Kunz, Michal Laryš,
Vojta Adámek a Radek Hrabovský.
te

Soutěž plastikových modelářŮ
Soutěž plastikových modelářů
v základní škole ostrava-proskovice:
26. února 2011

V sobotu 26, února proběhl čtvrtý ročníkotevřené soutěže a veřejné výstavy plastikových

modelářů v našem městském obvodu.

Pod patronaci Úřadu městského obvodu Proskovice a ve
spolupráci s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy paní
Mgr. Paličkovou se pustili členovéKPM Ostrava-Proskovice
již v pátek do přípravy celé akce. Samozřejmě, příprava dokumentace a nezbytných podkladů pro rozhodčíjiž,béžela14 dni
dopředu,

Vyjmenovat všechno, co se musí přichystat a zajistit, by vytvořilo velmi dlouhý seznam (medaile, pozvánky, diplomy, věcné ceny, občerstveníatd.). Vše se nakonec l.dárně podařilo.
sobotu 26. února se zrána, již v 8.00 hod. začali sjíždět
první modeláíí z celé Moravy, Přejímání modelů, tuto nelehkou

V

a zodpovědnou práci, opět zajišťovali Petr Klečka a Petr
Pytlík(...se svým notebookem a speciálně vytvořeným programem pro soutěže). Oba měli práce nad hlavu, aby přidělení
startovních číselajejich zápis zvládli do lO-ti hodin,

Vedle modelů přihlášených do bodovací soutěže, která byla
bodována dle platných pravidel Svazu modelářů Česke republiky, se objevilo také několik desítek modelů (přesněji l57) ,jen"
na výstavu. Zde mí nezbývá než se trochtt zdržeí.Výstavy modelů se zúčastnilinejen modeláři pořádajícího klubu, ale také

hosté: Rychvald/Falcon, Orlova/Studánka, Ostrava-Dubina,
Olomouc.

Mezi vystavenými nesoutěžními modely zaujala především

Co říci závěrem? Odezva našich hostů (..., akce se tíbila)
byla příjemnou odměnou pro všechny pořadatele. Modelářský
klub Ostrava-Proskovice pořádánírn soutěže dokázal. že je
schopen zorganizovat a zajistit zdárný průběh takovéto akce.
Na konci této krátké reportáže musím také vyjádřit poděkování vedení Městského obvodu ostrava-proskovice. za finanční podporu magistrátu města Ostravy a příslušníkůmMěstské
policie Ostrava, kteří pomohli při organizaci.
Celá soutěž byla podpořena §ponzoryl kteří pomohli zajistit
doplňkové ceny a občerstvení:Semag, s.r.o., SHARP Centrum
Ostrava, Pekaři a spol. s.r.o., AML. TRINIDON s.r.o.

Za KPM 446 - Ostrava Proskovice
lng. Oldřich Václavík
předseda klubu

Plán kulturních a sporúovních akcí v Proskovicích v I. pololetí roku 2011
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dobrovolných hasiěŮ Proskovic
V roce minulém i letošnímse náš sbor snažirozvijet činnost

s dětmi amládeži, a tak i přes nepřízeň počasía píicházejicizimy, jsme se nedali a naše tréninky jsme přesunuli do místní
Sokolovny, kde jsme započali tvrdou přípravu na nadcházející
sezónu a to v podobě cvičeníatletiky, gymnastiky, hrajeme mí-

čovéhry a provádíme různá silová cvičení.Ke konci roku
2010, poslední sobotu před Vánocemi, jsme dětem zorganizovali malé zakončeníroku v Kavárničce pod Hůrkou, kde jsme
shrnuli rok minulý a naplánovali rok přicházející s tím, že se
budeme snažit vynaložit co největší úsilíbýt lepšími. S příchodem nového roku jsme i my přišli s novým nadšením, a tak
jsme třeba započalijarní úklid v hasičárně nebo kompletní rekonstrukci hasičskéklubovny v budově úřadu Proskovic, do

které se zapojilo i mnoho dobrovolníků z řad dospělých našeho
sboru. Ale abychom si užili taky trochu zábavy, tak jsme například zorganizovali sobotní bobování za školkou, výlety za poznáváním našeho okolí zejména kolem řeky Odry a v nepo-

slední řadě jsme se také 26. února zúčastnilinávštěvy

Hasičskéhomuzea v Ostravě Přívoze. Prohlídka, které jsme se
zúčastnilia na kterou jsme se moc těšili, zahrnovala několik
částíz činnostíjak hasičůprofesionálních, tak i dobrovolných.
Viděli jsme zde například modelové situace záchranných akcí
ve výškách nebo při dopravních nehodách, dále historické
předměty jako byly přilby, sirény, ale také různépomůcky potřebné k zásahu. Dalšíčást obsahovala prezentaci v kinosále
obsahujícíživotnísituace, ve kterých jsou pro nás hasiči tak

moc důležitía nápomocní. Dále jsme navštíviliexpozici
Integrovaného bezpečnostního centra, nebo expozici zásahu
hasičůlezců ve výšce a nad volnou hloubkou. V poslední části
jsme mohli vidět historické stříkačky(nebo mašiny jak my je

hovorově nazýváme), různékbelíky, berlovky, ale také historické zásahové automobily. Návštěva muzea byla velice zajímavá a se skvělým výkladem pana průvodce nás moc bavila.
Do budoucna plánujeme více takových akcí, ale také mnoho jiných. Avšak na prvním místě je pro nás v tomto roce rozvíjení
činnosti, co se týče požárního sportu, konkrétně požárního útoku, abychom se jednou mohli pyšnit povedenými útoky, skvělými časy a pěkným umístěním. Dále chceme také upozornit
veřejnost, že i v roce letošnímproběhne nábor nových členů,a
to dětí již od 6let. Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás, my
Vás velice rádi uvítáme do našich řad a podělíme se s Vámi o
naše zážitky.

Yýjezdovájednotka měla v loňském roce opět hodně práce
při likvidaci následků povodní, které sužovaly celou republiku.
Za příkladnou práci jsme dostali ocenění hasičského záchranného sboru, čehožsi velmi vážíme a což nás motivuje
k dalšípráci. Jednotka v loňském roce získala motorovou pilu, kterou využila u jedné události. V letošním
roce se jednotka bude opět pravidelně školit, aby byla
schopna odborně zasáhnout ve všech situacích, které
mohou u zásahu nastat. Rádi bychom v našich řadách
přivítali dalšíčleny, kteří by se chtěli stát dobrovolnými hasiči, a tím můžebýt kdokoli starší18 let, V jarních měsících máme v plánu udělat radikální úklid hasičskézbrojnice, vymalovat a obnovit zastaralé vybavení hasičárny. Dále budeme provádět sběr železného
šrotu v návaznosti na kontejnery, které budou v obci
přistaveny dne 21.4.201l takže sběr bude probíhat v
sobotu 23.4.201I. Y závéru tohoto článku bych chtěl
poděkovat všem, kteří pomáhají našemu sdruženípři
pořádání akcí a při práci s mládeží.

Kontakty:

David Michálek, velitel sboru:
tel,: 732 606 383

Zdeňka Sojková, vedoucí mládeže:
tel.:72I879 326

Jak žije naše knihovna?

v loňském roce navštěvovalo knihovnu:
62 dospělých
82 dětských čtenářů

počet návštěv:
613 dospěIých

641 déti

Internet byl využit 106 x
Celkem si čtenáři vypůjčili:

4 525 knih
691 časopisťr

Knihovna také spolupracuje s mateřskou a základní školou,
6 knihovnických lekcí se zúčastnilo1 l0 dětí.
Pro děti bylo připraveno 12 kulturrrích akcí (soutěže, ankety, dílny). zúčastnilose 117 dětí.

Za

mnohé odměny

proskovice.

v

soutěžíchděkujeme ÚUOU
Julie Krajcová, knihovnice

Proskovický fotbal
Odvěký fotbalový souboj mezi svobodnými a ženatými se
letos uskuteční'l.5,2011 od l5,00 hod. na fotbalovém hřišti ,,U
mlýna"! Svobodní mají v nadcházejicim zápase co napravovat.
Po porážce z minulého roku (3:4) se snad ořepali a začali už
poctivě trénovat. Měli by opět nastoupit v plné síle, protože pokud víme, tak nikdo z aktivních borců se nénechal piemluviido
chomoutu manželského.
Lovec beze zbraně Petr Janečka bude doufám jako každý

rok připraven s fotoaparátem a neuteče nám nu ťyrou toiJ.
Nové fotky i ty z předešlých ročníkůpak najdete na našich

stránkách www.pazdernuvfotbalek.estranky.cz. Doufáme, že i
letos přijde hodně aktivních hráčůz íad, ženatých. minulý rok
měli velmi krásnou účast.Zápas nevynechal ani nejstarší harcovník_Raďa Matěj, ze kterého by si hodně pánů mělo vzitpíiklad. Učast svobodných bude zřejmě bezeŽměn, velká škóda,
že mladši borci nemají o fotbal zájem. Na zápas s sebou stačí
pouze kopačky, kompletní dresy pro oba týmy zajištěny!
A proto neváhejte a určitě přijďte, srdečně zveme všechny
fotbalisty, nadšence, kamarády a samozřejmě naše skvělé fánoušky, manželky a přítelkyně. Lavičky na sezení a bohaté občerstveníjezajištěno přímo u hřiště.

David Lyčka
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Tříkrálová sbírka v proskovicích
Milí spoluobčané,

jménem vedení Diecézni charity ostravsko-opavské,

Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra Vám chci poděkovat
za Vaše finančnípříspěvky u příIežitosti jedenáctého ročníku
Tříkrálové sbírky 201l. Vaše dary CHARITA ČR použije na
pomoc pořebným u nás i v zahraničía na podporu charitního
díla. Velká část z Vašich finančních příspěvků bude využita v
Ostravě a blizkém okolí. Konkrétně budou dary použity na
rozvoj chráněných dílen, kde nacházejí uplatnění zdravotně
znevýhodnění lidé, podporu sociálních služeb pro seniory, dále bude pomoc určena pro lidi v akutní nouzi, financování hospicových služeb apod.. V celé Ostravě se do pokladniček vy,

bralo 1 28l 293 ,- Kč (v roce 2010 to bylo 1 2I4 424,-)
v Proskovicích 28 773,00 Kč (v roce 2010 26 205,00

Kč).
Velice mě těšízájem, že píicházeji koledovat i maminky s
malými dětmi a myslím, že nikde v okolí tomu tak nebylo, aby
už koledovalo malé dvouměsíčnímiminko. Velkou prosko,
vickou kolednickou skupinku můžetevidět na fotce, kde
ještě chybí jedna skupinka dětí pod vedením paní Pavly
Tomašovské.
Na úspěšnémvýsledku 1etošnísbírky stojí koledníci a vy
štědří dárci. Zapomocje potřeba i poděkovat místnímu obecnímu úřadu, ktery poskytl azyl v deštivém počasíběhem ko-

ledování.

Markéta Nováčková

Hrabovská 5/39, Ostrava -Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00

Tel;'l22 550 000, 732 650203
DOPRAVA GAnaŽOVÝCH VnAT

VýkIopná, dvoukřidlá|

sekční,rolovací.

GARAZOVA YRATA
Oíevírúníručnínebo

s

od 9.999,-

Kč

pohonem na dúlkovéovlddúní,Wala

íypizovanú, vrata přesně na míru dle stayebního olvoru

Příslušenstvína přúní: tříbotlové zamykaní, prosklení,
větrdní, wleplení, barcvne provedení imitace dřeva, ,,,
Zafišt'uJene í montáže y Ostnvě a širšímokolí,

PLOTY:

Prodej

a montáž. Pletiva" sloupky, průmyslovéploty, mobilni

ploty, kované, svařované sítě, chovatelská a lesnická pletiva,
Při nákupu nad 7000,- Kč doprava

ZDARMA.

Pletiva Zn+PVC od 43,- KČ/m.
Pletivo v, 150cn/oko 50x50mm, Zn+PVC, role 25m, za 59,-

v,

THUJa NA ZIVY PIOT 0d

KČlm.

10,- Kč/kus.

Vedem idalší okrasné dřeviny. Využijte množstevní §LEVY.

stínicítkanina neboli stínovka taki

Za účelemspolufinancování útulku pro nalezené psy v

Ostravě - Třebovicích byla ke dni

řejná sbírka.

1.

březnu 20II zahájenave-

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajícíchv útulku na své nové majitele, na pána, kteqý je bude mít
rád a bude jim věnovat náležitou péči,mohou až do 30. ledna
2014 přispět libovolnou finančníčástkou na účetč.
110189 - 1649297309 / 0800.
Za penize, poíízenéz této veřejné sbírky, budou pořízeny
potřeby pro psy. Zakaždý příspěvek, který umožnízmimitnásledky spojené s nedobrovolným pobytem nejlepšího přítele
člověka v útulku, je velkou pomocí a Městská policie Ostrava
jako provozovatel útulku, za ni děkuje.

O útulku

vvww.KANCLlR.cz
ZDARMA

Vyhlášená sbírka pro psí útulek

u nás.

Veškery náš sortiment můžetevidět a objednat na našich
webových stránkách.

Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě - Třebovicích zřízen
v roce 1998. Jeho provozovatelem je Městská policie Ostrava
a vlastníkem město Ostrava. Jeho kapacita je I49 kotců, z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy, ostatní kotce jsou vyhrazeny pro umístěnív karanténě pro nově přijaté nebo nemocné psy.
Pokud je pejsek přijat do útulku, je mu poskytnuto veterinární ošetření. Veterinář zjistí zdravotní stav nalezeného pejska, provede odčervení, vakcinaci, ošetřízranění a provede
dalšípotřebná opatření. Po nezbytném zajištěníveterinární péče jsou psi umístěni do karanténníchkotců, kde zaměstnanci
denně sledují zdravotní stav zvířat a veškerézmény, které mohou mít vliv na řádný výkon veterinární péče.O všech psech,
umístěných v útulku je vedena přesná evidence. Do praxe byly zavedeny mikročipy k označenípsů, kteří prošli branami útulku, což značně usnadnilojejich dalšíidentifikaci a případně
nalezeni zákonného majitele psa. Cílem útulku je poskytnutí
maximální možnépéčevšem svým,,svěřencům". Tuto péčizajišťujíprávě zaměstnanci Městské policie Ostrava na úseku péče o_nalezené psy.

Utulek však nesloužík trvalému umístěnízvířat nebo k je-

jich odchovu. Snahou zaměstnanců je po nezbytném ošeření
předat psy, jejichž majitele se nepodaří zjistit, do pěstounské
péče.Nalezení psi jsou ve správě města Ostravy šest měsíců.
Po tuto dobu si mtňe zájemce píevzítpsa pouze do opatrovnictví, a pokud se v této ochranné lhůtě ozve původnímaiitel,
musí mu být pejsek vrácen. To se stává jen v ojedinělých případech, protože pokud má o psa majitel skutečně zájem, ozve
se do týdne po jeho ztráté. Jestllže by tento případ ale skutečně nastal, musí původní majitel, osvojiteli uhradit vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. Po uplynutí ochranné
lhůty, která se započííáváod dne, kdy byl pes nalezen, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa.

Od počátku prošlo útulkem v Ostravě - Třebovicích již více než 15 000 psů (přesně 15 2I2 ke dni 28. 02. 2011), Na 5
600 se jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému majiteli, neboť se pouze ztratlli nebo zaběhli, íéméí
1 500 pejsků našlo nové majitele. Ostatní bohužel to štěstíneměli, na 1 600 psů muselo být utraceno nebo uhynulo mj. na následky špatného zacházeni, zraněni či

nemocí,
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Vysokotla korré lŤty.tífasád

Máte Váš důrn zelený nelro černý od p!ísní?
Možná ani nevíte, že vám plíseň ničíFasádu a zdraví,
Barva, která chrání fasádní líc je napadena plísnía dalšírni
mikroorganismy 9 trornal^u se rozpadá. Bakterie ve vysoké
koncentraci, můžouzpůsobovat alergická onem<>cnění.
Důležitéje, že, plísně se šíříz fasádv a<> vnitřních částí
domŮ při větrání.
chraňte si své zdraví a investici!!!
prorrá<lírne čištěnía odstraňowáni organických
nečistot jako plísní, lrub, řas a rnechů
od 35rOO KČ za m2
Čištění zárnk<rrré d)ažby, kalŤlenných ploch,
betonrr, čištěnístřeclr a další.
PouŽÍváme profesionální vysokottakové čističeznačky DeWalt,
umožňujícíumytí tlakem od 4O do 3OO barŮ'.

Nátě
ry fasád stříkánírn
Llspora času Airl.esďstříkánírn a použití naších

žetrříků,rlokáže
ušetřit rninirnálně 4() o/o celkowýclr nákladů o<l cen iinýéh firern.
15 let zkušenosti v zahraničí.B,ez tešení!! l
od Í.55/OO t<Č za rŤl2 s materiálern Akry!át
Volejte od 8:OO hod. do 20:OO hod. Od pondělí do neděIe přljederne
a vysvětlíme. Cenovou kalkulaci Vám uděláme ZDARMA.

Tell 776 LOz L75

Videa a foto ukázky na ttfl/lirrv.HousePro.cz
Mgr. Petra ValčíkováBoráková,
advokátka
Obchodní

(včetně vymáhání pohledávek),

občanské
(včetně převodů nemovitostí),
rodinné a pracovní právo
pobočka Moravská Ostrava,
Havlíčkovonábí eží27 28 l 38
úterý, středa:

9,00 - 12,00
13,00 - 16,00

sídlo Kunín 310,142 53 Kunín,
mobil: 607 924 659
e-mail : info @ advokat-borakova.cz

Cyklosport-Servis Martin Přikryl

Přodej kbl a doplňků na splátky bez řučitete

Prodej kol a náhradních dílů-servis zaiištěn

Garančníopravy do měsíce zdarma
Servis do 24 hod
Výběr ze 150 kol na prodejně

na vaše kolo!
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míčepálky na stolní tenis, spací pytie a
dalšísponovní zboží

Termo prádlo -

Bazar jízdníchkol,

MOIRA

Oblečenía obuv pro cyklisty.
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Stará Ves nad Ondřejnicí. ul. Petřvaldská 709
Martin Přikryl-mobil: 603 520 428, tel. prodejna: 558 435 264
http ://Cykloprikryl.wz.cz

cyklospott@ seznam.cz

+

kominictví
Bourání a zdění komínův nadstřešní části
Výstavba noqých komínůod ákladii
Montáž třísložkových komínů
Oplechování komínů,komínové lávky
Frézování komínů
vložkováníkomínů
Kontroly a čištěníkomínů,revize komínů

+

Vytápění

Kontaktujte nás
Za trati 539
739 24 Krme!ín

lČ:28634896
DlČ; cZ28634896
+42O775727 157
info@ptbservices.cz
www.ptbservices.cz

Solární systémy
Krby a kamna
Uspora při yytápění a spalování paliv

-e

stavebnictví
Zateplení fasád, fasády, omítky
Obklady a dlažby
Sádrokartony
Střechy

Pro precizní kvalitu,

Prorlrouicltli Florlán

ffiOa/o

vrýsledek a Vaši spokoienost děláme všel
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