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Slovo starostky
Vážení občané,
v červnu jsme slavnostně otevřeli víceúčelové hřiště pro
školu a veřejnost. Během prázdnin bylo hřiště využíváno zájmovými skupinami především pro kopanou, nohejbal a florbal.
Na hřišti pro malé děti se objevovali rodiče i prarodiče s dětmi
a starší děti do 12-ti let. Provoz sledovali správci-studenti
Jakub Novák a Lukáš Janečka, kteří měli na starosti úklid a
usměrňování činností na hřišti i případných výstřelků chování.
Prázdniny ukázaly velký zájem o míčové hry. Potěšilo mě, že
občané bydlící v blízkosti hřiště nebyli obtěžováni přehnanou
hlučností hráčů a že také dokážou aktivně zasahovat v případě
potřeby. Od 1. 9. je správkyní hřiště paní Karla Janečková.
Doufám, že podzim na hřišti proběhne hladce a že budeme
moci ještě „vychytat“ nedokonalosti provozu.
Během akce Zapálení Svatojánského ohně 24. 6. jsme
si
uvědomili příjemnou atmosféru, která byla daná vybraným místem-širokým prostorem pastvin. A tehdy jsme se
zamysleli nad záměrem vybudovat v této lokalitě už dlouho
plánovanou hasičskou zbrojnici, kde by vznikl dostatečný
prostor pro cvičnou louku i příležitostný amfiteátr. Záměr byl
dán k posouzení zástupci ČEZ, který potvrdil, že v určeném
místě nebude nutné překládat vedení vysokého napětí. Kladné
vyjádření k záměru máme také z odboru živ. prostředí MMO,
Povodí Odry a CHKO, takže bude možné jej zrealizovat. Do
zimy bude oploceno dětské hřiště a postaven domek na sportovní vybavení, nářadí. Na jaře budeme pokračovat přípojkou
vody, elektřiny a úpravou terénu. Zároveň chceme vysadit v
areálu vhodné stromy a keře. Podle finančních mžností budou
realizovány další objekty.
V červenci byla provedena oprava kanalizace (havárie) u školy
z prostředků MMO. V srpnu došlo na nové oplocení areálu MŠ.
V září Ostravské komunikace opraví ul. Nad Hůrkami, v říjnu
budou opraveny výtluky, praskliny a jiná kritická místa ostatních
místních komunikací.
V současné době probíhá příprava dalších projektů - Zvýšení
bezpečnosti pro pěší na Světlovské ul. (stavební povolení), Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ul., Rekonstrukce
ul. V Úvoze a Revitalizace Mlýnského náhonu (u všech tří se
zpracovává projektová dokumentace).
Během léta bylo snahou MO zajistit pravidelné seče travnatých
porostů. Majitelům pozemků byla připomenuta povinnost
udržování pořádku. Většina občanů svou povinnost v tomto
ohledu plní, dokonce mnozí dobrovolně sečou a uklízí i pozemky
obecní. Údržba zeleně je pro náš obvod velmi náročný úkol.
Sečeme podle potřeby, snažíme se mít obec uklizenou nejen z
estetických důvodů, ale také z důvodu rostlinolékařské péče, aby
se zbytečně nešířil plevel. Při sečení často nacházíme hromady
hnijící trávy a jiného odpadu ze zahrad, který někteří hospodáři
takto uklízí. „Nedělej druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě“
- říká stará pravda!
Děkuji proto všem občanům, kteří přikládají nezištně ruku
k dílu sečením, zametáním, čištěním kanálů, sbíráním odpadků
v lese a příkopech. Každý tak dává najevo svůj vztah k místu, ve
kterém žije. Vím, že to není jejich povinnost, přesto tuto práci
dělají už léta.
V uplynulých měsících vznikla také potřeba úzké spolupráce s
Městskou policií a také s Policií ČR v oblasti dopravy, bezpečnosti

a ochrany majetku, narušování veřejného pořádku. Závěrem vás
chci požádat o aktivní postoj v případech narušování veřejného
pořádku (volejte linku 156 nebo 158), hlaste pohyb a zdržování
podezřelých osob v obci zdejšímu úřadu.
Většina rodin po prázdninách řeší nástupy dětí do školek a
škol, babičkám a dědečkům se mění režim z hlídání na vodění do
školních zařízení a kroužků. Přeji proto všem školákům a jejich
rodinám úspěšné zvládání povinností tohoto školního roku.
Mgr. Marie Matějová, starostka

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
městského obvodu Proskovice

Na 7. zasedání zastupitelstva bylo projednáno:
- schválení zprávy o hospodaření městského obvodu Proskovice
k datu 30. 6. 2011
- schválení záměru využití Pastvin na pozemku par. č. 650/1 a
par. č. 650/5, vše v k.ú. Proskovice,
- řešení problematiky místní komunikace V Úvoze a následující výstavby technické infrastruktury Sídelního útvaru
Proskovice,
- schválení nového záměru prodeje části pozemku par. č. 442/1
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Proskovice,
- vydání souhlasu s aktualizací projektové dokumentace stavby "Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice" a schválení
smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rámci této akce,
- vydání nesouhlasu s dočasným průjezdem vozidel stavby
Povodí Odry.

Z USNESENÍ RADY

městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
- rozhodla o vydání Provozních řádů – Víceúčelové hřiště
a dětské hřiště, které jsou umístěny na pozemku par. č.
650/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú.
Proskovice,
- rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení prací „Oprava místní komunikace Na
Pastvinách – vjezd na hřiště“, a to na pozemku par. č. 650/5
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, a na pozemku
par. č. 490 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Proskovice, s firmou Petr Matěj,
- rozhodla vyzvat majitele pozemků, kteří je neudržují tak, jak
jim ukládá zákon o rostlinolékařské péči,
- rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt "Víceúčelové hřiště
Proskovice" uzavřené mezi městským obvodem Proskovice
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko
(změna termínu dokončení),
- rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky na provedení
služby - demolice kašny u domu s malometrážními byty Na
Smyčce 5/317, O.- Proskovice, firmě Pavel Matěj,
- vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice
k datu 30. 6. 2011,
Pokračování na str. 2
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Z USNESENÍ RADY

městského obvodu Proskovice
Pokračování ze str. 1

- schválila Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady městského
obvodu Proskovice,
- rozhodla na základě výsledku výběru nejvhodnějšího
uchazeče, o zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace "Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na Staroveské ulici v Ostravě - Proskovicích" firmě HHP
Projekt,
- rozhodla o navýšení pojistné smlouvy, kterou je pojištěn
majetek městského obvodu Proskovice (po realizaci
projektů "Multifunkční učebny v ZŠ" a "Víceúčelové hřiště
Proskovice“),
- rozhodla vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úprava v přístavbě Úřadu MOb
Proskovice“,
- rozhodla o opravě izolace a střešního svodu u domu s
malometrážními byty,
- rozhodla o opravě místní komunikace Nad Hůrkami - realizace firmou Ostravské komunikace a.s.,
- projednala organizaci plánované kulturní akce "Svatováclavský
koncert", která se bude konat 24. 9. 2011 v 16,00 v místním
kostele v Proskovicích a schválila finanční dar ve výši 5
tis. Kč Mgr. Janě Mžikové, organizační vedoucí Pěveckého
sdružení Ostrava,
- schválila částku 3 tis. Kč jako spolufinancování sportovní
akce"Ostravského běžeckého poháru mládeže 2011 - v části
Proskovice", která se bude konat 20. 9. 2011 v Proskovicích
v areálu Sokolovny za účasti proskovické mládeže,
- rozhodla o opravě místního rozhlasu a zadání této zakázky
firmě Petr Šimíček - servis.
Miloslava Vidličková

Podzimní zastavení

Táňa Paličková

Myslivecká búda
Chceme-li se něco dozvědět o historii „Mysliveské búdy“, musíme otevřít myslivecký časopis „Stráž myslivosti“ čís. 17 z 5. září
1950, kde se dočteme: „V obci byl zamořený pozemek o výměře 1
ha, ze kterého se šířila semena ocúnů a zaplevelovala okolní louky.
LMS si vzala za úkol provést výstavbu rybníka v roce 1949 - 1950.
Brigádami členů byly vybudovány prozatímní hráze, vykopávka
hlavních příkopů a ještě v roce 1949 napuštěna voda z Mlýnské
strouhy. 7 členů a příznivců LMS odpracovalo 802 hodin. V rybníku bude již letos vypěstováno 5q ryb“.
To zaslouží obdiv. Ručně na havířských vozících a kolejišti byl
vybudován rybník, který po pozdějších úpravách slouží dodnes
jako chovný rybářskému sdružení Stará Ves.

Hodně toho podzim umí,
spadlé listí kroky tlumí,
rosy krůpěj z listu skapne,
zralý kaštan o zem klapne.
Ze dnů kousky upadají,
stínům délky narůstají,
ptáci v houfech k jihu mizí
za vzdálenou teplou vizí.
Podzim-to je alchymie pocitů a vůní,
závan z tlejícího listí v pooderské tůni,
tichá předzvěst přírodního spánku,
skrytá v neposedném ranním vánku.
Zastav nás moudrý ty podzime,
když spěchajíc přírodu kazíme.
A kdyby nás sobectví popadlo,
nastav nám kritické zrcadlo.

Chyběly však prostory k uskladnění nářadí a setkávání
myslivců a rybářů. Proto později, opět svépomocí byla postavena
dřevěná bouda 4 x 3,2 m s verandou, částečně nad vodou rybníka,
4 x 2,5 m.

V té době byly stavy zejména drobné zvěře velké.
Proto byla veranda přestavěna na sklad krmiva pro zimní
dokrmování zvěře. Vzhled boudy však utrpěl.

Zdeněk Dvorský

Následující generace myslivců v roce 1979 vrátila boudě
původní vzhled demontáží skladu a drobnými úpravami
verandy i boudy. Zub času se však podepsal na celém objektu.
Pokračování na str. 3
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Myslivecká búda
Pokračování ze str. 2

Rozhodli jsme se proto k rozsáhlejší rekonstrukci celého
objektu. V letošním roce jsme provedli výškové vyrovnání celé
boudy pomocí hydraulických zvedáků, výměnu celé verandy a její
celkové zastřešení a pokrytí střechy boudy novou krytinou.
Z iniciativy rybářů na tyto práce finančně přispěl i náš úřad
městského obvodu, za což děkujeme. Věříme, že „Myslivecká
Búda“, bude dál sloužit tak, jak již řadu let dříve.
Kolektiv myslivců

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Vážení rodiče, přátelé školy, chlapci a děvčata, je prima, že zase
začala škola. Letošní prázdniny byly trošku více mokré a o to více
se jistě těšíte na to, co nového vás ve škole čeká.
O prázdninách jsme prováděli běžnou údržbu školy, rekonstruoval se plot kolem mateřské školy, škola byla napojena na
kanalizaci. Tímto děkujeme zřizovateli.
V průběhu podzimu budeme v jedné třídě instalovat nový interaktivní dataprojektor. Je pořízen z projektu EU peníze školám.
Dále jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ČR na školu v přírodě (23.1.-2.2.2012). I v tomto školním roce
pokračuje projekt mezinárodní spolupráce eTwinning*) se školou
v Górze Ropczyckiej. V letošním roce jednotlivé třídy spolupracují
na stejném tématu, většinou se týká života v CHKO. Máme záměr
do tohoto projektu přibrat dalšího zahraničního partnera, nejlépe
ze Slovenska.
Pedagogický tým ve škole posílil muž! František Grygar ve
školní družině nahradil paní Šárku Valentovou. Té bych chtěla touto cestou poděkovat za vše, co pro školu udělala, a nebylo toho věru
málo. Také v mateřské škole došlo ke změně. Paní učitelku Zuzku
Maturovou, která odešla do Prahy, vystřídala Kateřina Tobolová.
Novým přeji, ať se jim u nás líbí, věřím, že budou velkou posilou
pedagogického týmu.
Ten zvládl v průběhu minulého školního roku mnoho práce. Je
to dobrý tým odpovědných, zapálených a pracovitých lidí. Čeho si
velice vážím, je velké pracovní nasazení a ochota pracovat každý sám
na sobě i pro druhé.

Mateřská škola po
prázdninách
Začalo září a opět se z naší mateřské školy ozývá dětský smích,
výskot ale občas i pláč.
Do mateřské školy přišlo 14 nových dětí a většina z nich je v
MŠ poprvé. Adaptace je náročná pro děti samotné, jejich rodiče
i pedagogy.
V 1. třídě je zapsáno 24 dětí, se kterými pracují paní učitelky:
Dagmar Vondráčková a Bc. Zuzana Juřicová. Ve 2. třídě je zap-

V posledních dnech letních prázdnin jsme společně na výjezdní
poradě aktualizovali koncepci rozvoje školy do roku 2013, hodnotili, co se již podařilo, od čeho raději ustoupíme. Plánovali jsme
nadcházející školní rok.
Ten zahajujeme s počtem 94 žáků (53 v roce 2003). Kapacita
školy je však 100 žáků. Jsme tedy téměř na hranici kapacity.
Pro žáky je opět připraven bohatý program na celý školní rok.
Již 1. září proběhlo slavnostní pasování nových žáků, 16 prvňáčků
a jednoho žáka 4. ročníku.
27. září v 17. hodin proběhnou první společné třídní schůzky.
Jejich náplní budou nejen informace o prospěchu a chování, ale
také volby do školské rady a informace o práci SRPŠ, schválení
příspěvku SRPŠ.
Od 12. září se rozbíhají kroužky-13 v základní škole pro děti
nejen naší školy. Druhým rokem spolupracujeme s ŠSK Ostrava,
kteří učí děti na naší škole základům volejbalu. Dále nabízíme kurzy
i pro dospělé. Od ledna bychom chtěli dospělým také nabídnout
výuku psaní na klávesnici všemi deseti.
V měsíci říjnu (zřejmě 25.-tedy před podzimními prázdninami)
chystáme opět tradiční Halloweenský pochod.
Je již dlouholetou tradicí, že ve škole sbíráme starý papír, vybité
baterie, drobný elektroodpad.
Stále sponzorujeme vzdělávání africké dívenky Aichy Diaby z
Konakry v Guineji.
Další podrobnější informace naleznete ve školním bulletinu
pro školní rok 2011/2012 a na webu školy www.zs-proskovice.cz.
O aktivitách školy budeme průběžně informovat i v proskovickém
zpravodaji Florián.
Všem našim učitelům, vychovatelům, asistentce pedagoga,
provozním zaměstnancům, zaměstnancům školní kuchyně, všem
žákům a jejich rodičům i všem našim podporovatelům a zřizovateli
přeji dobrý školní rok 2011/2012. „Holky a kluci, jdeme na to!“
Eva Paličková, ředitelka školy
*) eTwinning (elektronické párování) lze charakterizovat jako

projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují aktivitu
na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
sáno 26 dětí a pracují zde Danuše Karasová a Kateřina Tobolová.
Příprava na nový školní rok však začala pro všechny
zaměstnance už mnohem dříve. Uklízely se prostory MŠ, třídily
se hračky a pomůcky, doplňovaly se sklady, tvořila se nová výzdoba. Vše se dělalo proto, aby se v MŠ děti i zaměstnanci cítili
co nejlépe.
I školní zahrada dostala nový kabát v podobě oplocení a tvoří
s herními prvky krásný a bezpečný prostor k dětským hrám a
zábavám. Zahradu využíváme celoročně zejména mladší děti,
které na vycházky tak často nechodí.
Jen co se děti rozkoukají, osmělí a překonají adaptační proPokračování na str. 4
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Mateřská škola po
prázdninách
Pokračování ze str. 3

blémy, čeká je mnoho zajímavých činností ať už jsou to kroužky v
MŠ, divadelní představení, plavání, návštěva Planetária, ozdravný
pobyt, exkurze, společné projekty se základní školou, městskou
policií, ČSŽ v Proskovicích a také v odpoledních hodinách tvoření s rodiči.
A že si už zvykáme a že nám chutná, o tom se můžete
přesvědčit …
Danuše Karasová
vedoucí učitelka

10. ročník fotbalového turnaje

O pohár Pepy Pazderny
V sobotu 13. srpna se na proskovickém fotbalovém hřišti
u koupaliště uskutečnil jubilejní 10. ročník fotbalového turnaje Memoriál Pepy Pazderny. Tak jako každý rok byl i letos
o turnaj velký zájem jak mezi fanoušky, tak mezi fotbalisty.
Avšak kapacita 10. ročníku byla zcela naplněna, neboť se jej
zúčastnilo rekordních 16 týmů.
Krátce po osmé hodině ranní se konal nástup všech týmů a
po udělení základních pokynů a informací ze strany pořadatelů
již mohly vypuknout první strhující bitvy. Hrací plocha byla
rozdělena na dvě menší hřiště, takže bylo možno hrát vždy dva
zápasy najednou. Tomu byl i uzpůsoben počet hráčů na hřišti.
Základní sestava každého týmu se skládala z pěti hráčů v poli
a brankáře.
Turnaj zahájil zápas mezi SSC Ostrava a týmem Toulen.
Během celého průběhu bylo o všechny účastníky i fanoušky
velmi dobře postaráno. Občerstvovací stánek permanentně zásoboval žíznivce i hladovce, a tak bylo možno si pochutnat na
vepřovém guláši nebo třeba klobásce. Na hladký průběh celého
turnaje navíc dohlíželi příslušníci městské policie.
Základní část, která se odehrála ve čtyřech skupinách, byla
ukončena krátce po druhé hodině odpolední. Bez zaváhání proplul skupinami tým Pilka Nožna a výběr domácích Proskovic.
Naopak ve skupině D panovala po posledním kole nevídaně
vyrovnaná situace. Týmy TGV, HK - Vyhla 1976 a Staré Pušky
dosáhly shodně na počet čtyř bodů, a tak muselo o postupujících rozhodnout až kritérium skóre.
Ve čtvrtfinále jsme se opět stali svědky velmi vyrovnaných
výsledků. Nikdo nevyhrál rozdílem větším než o jednu branku
a ve vyhroceném souboji mezi Proskovicemi a SSC Ostrava
dokonce rozhodovaly až penalty.
O třetí místo se utkaly formou penaltového rozstřelu
Zevláci a TGV. Z bronzového umístění se mohlo radovat
mužstvo TGV.
Do finále se probojoval nováček turnaje Pilka Nožna a
naopak stálý účastník SSC Ostrava. Ten i v semifinále prošel
až po penaltách a očekávalo se tak velmi napjaté drama.
Bohužel v té době se už hrálo na velmi špatném a poničeném
terénu, navíc do semifinále i finále zasáhla průtrž mračen, takže
podmínky byly opravdu na hraně regulérnosti. Největší potíže
měli s kluzkým terénem a rychlým míčem evidentně gólmani.
Po finálové výhře 2:0 se mohl radovat z premiérové výhry
tým Pilka Nožna, jehož soupiska čítala hned 11 hráčů. Kromě
poháru se vítěz dočkal hlavně tekuté odměny - poukaz na 100
piv a flaška k tomu byly naprosto zaslouženou výhrou. Věcné
ceny převzaly také týmy na 2. až 4. místě. Cenu pro nejlepšího
brankáře převzal gólman SSC Ostrava, avšak s vyhlášením
nejlepšího střelce to již bylo komplikovanější, neboť poprvé
v historii se na prvním místě umístilo hned 6 střelců (se třemi

góly na účtu).
Po slavnostním vyhlášení a předání cen vítězům u koupaliště
pokračoval večer až do časných ranních hodin volnou zábavou.
V prostorách areálu během dne vyrostlo hudební pódium, na
kterém se představily kapely KARM a Staré Pušky.
K vidění bylo i divadelní představení a stali jsme se také
svědky ohňostroje a slavnostního odhalení „sochy“ Pepy
Pazderny.
Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi turnaje
Davidu Lyčkovi a všem, kteří pomáhali při skvělém chodu celé
akce. Děkujeme také rozhodčím, kteří svými solidními výkony
přispěli ke kvalitě turnaje i k tomu, že se hrálo férově a nikdo
se nezranil.
Takže opět za rok, sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Daniel Kunz

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1. PILKA NOŽNA
2. SSC OSTRAVA
3. TGV
4. ZEVLÁCI
5. PROSKOVICE
6. TOULEN OSTRAVA
7. STAŘÍ PARDÁLOVÉ
8. STARÉ PUŠKY
9. FC ZROBENSPAR
10. HK - VYHLA 1976
11. TJ - KOKIN
12. PETŘVALDÍK
13. BOCA
14. STARÁ BĚLÁ
15. ADAGIO
16. FC BEERCELONA

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ:
Daniel Kunz
(SSC OSTRAVA)
NEJLEPŠÍ STŘELCI:
Dorotík Jarek
(PROSKOVICE)
Dědek (TGV)
Groman (PILKA NOŽNA)
Brindzik (PILKA NOŽNA)
Malík (STAŘÍ PARDÁLOVÉ)
Janíček (TJ - Kokin)
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Český svaz žen v Proskovicích
O prázdninách jsme se nescházely. Mnohé z nás se věnovaly
vnoučatům a vyjely na zaslouženou dovolenou.
V závěru prázdnin jsme se sešly při opékání špekáčků.
Taky jsme si udělaly výlet do michálkovické knihovny, kde
je výstava obrazů a fotografií. Jak pro děti, tak pro nás začaly
přípravy na blížící se akce ve spolupráci se školou. Opět se
scházíme v MŠ KAŽDOU STŘEDU VŽDY V 16,15 hod.
Rády uvítáme mezi námi nové kreativní členky. Připravujeme
se na velké setkání Svazu žen základních, okresních i krajských
organizací v Petřvaldě u Karviné, kde se budeme prezentovat
svými výrobky a předávat své zkušenosti.
Dne 27. 9. se uskuteční na obecním úřadě v Proskovicích
od 17 do 19 hod. pod naší záštitou přednáška Den zdraví, vedená p. Bočkovou. Srdečně zveme.
Již nyní se připravujeme na vánoční výstavy v naší ZŠ.
Jsme zvány také jako každoročně do Petřkovic a Staré Bělé.
Svatava Sojková

TJ SOKOL PROSKOVICE
TJ Sokol Proskovice zahajuje v sezóně 2011/2012 pravidelné cvičení všech složek - viz rozvrh cvičebních hodin.
V podzimních měsících se také uskuteční již tradiční

Místní názvy
Místní názvy jsou tady již od pradávna, jen některé byly časem
zapomenuty a jiné přetrvaly až do dnešních dnů. Nejstarší byla pojmenování polí, luk, lesů, rybníků a s rozrůstající vesnici pak jejich částí.
První pomístní pojmenování jsou známá z gruntovní knihy obce, která
vznikla v období třicetileté války. Přesné datum není známo, neboť
kniha byla poškozena a schází jí titulní list. Pravděpodobné datum jejího
založení jsou třicátá léta 17.století. Jsou tam však jen kusé poznámky s
názvy polí jako záhony od panského až do Jarkova, Na Zahumní, luky v
Okruhlíku, Dluhá luka Za Hrázu apod. Název Prostředního rybníka se
vyskytuje v roce 1671 ve výnosu o narovnání mezi bratry Podstatskými
majiteli panství a poddanými z Proskovic m.j.ve věci rybničních robot
a vysekávání ledu na Prostředním rybníce. K zániku této velké rybniční
soustavy na pravém břehu Odry dochází pravděpodobně v 18. století a
dále nám ji už připomínají jen názvy Siťák, Velký Prostřední a Paskovják.
Josefínský katastr, který pochází z roku 1787, nám udává první souvislejší
pojmenování a jsou to pole K Jarkovu, Zadní Pole, Zahumní, dále louky
Při Olšaku, Mlynisko, Při Odře, Za Hrázu a lesy Drabina, Prostřední

sportovně-orientační závod pro rodiče s dětmi a žactvo a pro
příznivce turistiky podzimní výšlap do Beskyd.
Divadelníci již pilně zkoušejí novou hru anglického autora
Raye Cooneyho s názvem „Je to v rodině!!!“ Děj této komedie
ze současnosti se odehrává v atraktivním lékařském prostředí
londýnské nemocnice. Vic neprozradíme, diváci se určitě mohou těšit na prosincovou premiéru v naší sokolovně.
Eva Petrůjová

Důl, Olšinec, Vlčinec, Paseka, Hůrka, Vrbí, Hůrky, Panský důl, Panský
Černý Les, Padělek, Zbytky, Jarkovo, Rybničky, Dubina, Panský Černý
Les a Paličkův Důl. Stabilní katastr na mapě z r. 1833 nám zobrazuje
rybníky již jako louky a zmizely také Rybníčky jako rybníky (soustava
tří menších, patrně násadových rybníků s lesíkem, která se nacházela při
mlýnském náhonu od Jarkova ke mlýnu). Celé 19. stol. se vyznačovalo
intenzivnějším využitím půdy a i u nás se zmenšují lesy a vodní plochy.
Změny doznala také hranice katastru na Odře, kde zmizelo celé Záhrází
s částí rybníka v řece – louka se nacházela mezi hrázi rybníka a řekou
až k trojmezí k.ú. Proskovice-Polanka-Stará Bělá. Mizí a ubývají lesy
jako Padělky, Drabina, Dubina,Vrbí a Olšina. Rozšiřují se plochy polí
U Kříža, Malý Klínec a Zadní Pole za Prostředním Dolem. Vesnice byla
původně na terase nad údolní nivou řeky a postupně se rozšiřovala na
úkor obecních pastvin. Pro původní starou zástavbu v horní části vsi se
používalo pojmenování Hůra a pomyslnou hranici byly vodní zdroje s
obecní kovárnou, kde později byla postavena první škola. Pro domky
vystavené na pastvinách, na dolním konci, se vžilo pojmenování Důl.
V tomto místě bylo od nepaměti dubové koryto pro napájení dobytka,
které se od jara do zimy páslo na obecním pastvisku, jež se nacházelo po
Pokračování na str. 6
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Místní názvy
Pokračování ze str. 5

pravé straně mlýnské strouhy od mlýna až ke Staré Bělé. Při návratu z
pastvy šel dobytek nejkratší cestou k napajedlu a té se říkalo Skotnica.
Dnes z ní zůstal jen krátký úsek od místní komunikace (MK) Světlovská
dolů jako součást MK Na Smyčce. Místo nad vodními prameny bylo
také dříve nazýváno V Padole. Zde je ještě jedna zajímavost. Proskovice
jsou pravděpodobně kolébkou rodu Paličků. Ve vsi bylo současně mnoho
rodin téhož příjmení, proto jeden z Paličků bydlící na horním konci měl
přezdívku Hůra a další Palička bydlící V Padole byl Padola. Část obce
okolo dnešní MK Nad Strouhou se nazývala Kotrč. Původ tohoto názvu
není přesně znám (Kotrč byl v nářečí název suchého křoví. Počátkem 18.
stol. však žila v Proskovicích rodina Jos. Kotrče, zda v těchto místech,
nelze potvrdit. Stejně jako pověst, že v těchto místech byla rasovna a
místní pohodný zahrabával padlý dobytek tak plytce, že později kosti
trčely - kotrč). Ze vsi vedly v minulosti jen dvě cesty. Obě od kříže v horní
části. Jedna směřovala přes Klínec, jak se nazývá nejvyšší bod katastru
(281m) do Staré Vsi a druhá od kříže k lesu, kde pokračovala Mečníkem
do Staré Bělé. Do Polanky vedl loukami jen chodník a přes lávku Pod Sv.
Janem překračoval mlýnskou strouhu na bělskou stranu. Pod Sv. Janem
je nejnižší místo našeho k.ú. (219m). V tomto místě se vlévala mlýnská
strouha do Odry a stál zde dub s obrázkem Sv. Jana Nepomuckého.
Obrázek tam nechal umístit hostinský Hlavatý na památku svého bratra,
který tu byl zavražděn a vhozen do vody. Místu pod Hůrkou u starobělské
hranice se říkalo Pod Ferdu, podle rasa Ferdinanda Edelsbergra, který měl
hned nad lesem rasovnu s mrchovištěm. Boudu nechala obec po 1.svět.
válce strhnout, neboť se stávala útočištěm nekalých živlů.
Část pastviska ke Staré Bělé byla obec nucena pro nedostatek financí
na stavbu školy v 19. stol. rozprodat místním občanům a vzniklé parcely
pak nesly název Dílky. Oblast okolo Dolového Potoka, od jeho přemostění
až k mlýnské strouze, se nazývala Posmykov, neb se tu zdržovali „smyci“.
V těchto místech při průjezdu obcí často tábořili cikáni (dostatek čisté
vody a pastvy pro koně). V Dole na okraji lesa, kde je dnes MŠ, se říkalo
Na Zárubni se hrávalo také divadlo. Pramen Dolového potoka se nachází
v místě nazývaném Skřetovec.
Na západní straně obce stal až do počátku 20. stol. osamocen mlýn
s cestou na Košatku a dále k Jistebníku. Za mlýnem se nacházely Rynky
se studánkou a dobrou vodou. Mnoho místních věřilo, že má léčivou

vodu. Před mlýnem (v místě sběrné studny) byla Bělidla. Důl v místě
dnešní MK V Úvoze se nazýval Příhlavek. Po pravé straně Příhlavku
byl Landek (původně panská pole). V severním svahu byla v 50. létech
20.stol. otevřena pískovna a pak se tam říkalo V Pískovně. Stejně pod
Hůrkami byl postaven JZD kuřín a začalo se říkat Na Kuříně. Obdobně
to bylo s koupalištěm apod.. Praktický konec používání místních názvů
přináší integrace s městem Ostravou, kdy dochází k pojmenování jednotlivých místních komunikací. Je však věčná škoda, že jejich názvy už
nepřipomínají místní dějiny.
Použité prameny:
MZA Brno Josefinský katastr, Stabilní katastr
ZA Opava Vs Stará Ves Gk Proskovic a matriky
ZA Opava pob. Olomouc LDK
AMO Ostrava Ao Proskovice a školy
Z vyprávění pamětníků (L. Lýsek).
Jiří Lyčka, kronikář

Na Lysou Horu s Petrem
Proskovičtí sokoli a turisté se některou říjnovou neděli vydají na
Lysou Horu. Bude to výstup za naším „Lysařem“ Petrem Janečkou.
Mezi proskovickými občany jsou výstupy na tuto nejvyšší horu
Beskyd (1.323 m.n.m.) velice oblíbené. Česťa Matěj provedl určitě více
než sto výstupů. Eva Petrůjová, Karel Sýkora, Arnošt Martínek a Milan
Balabán se ke stovce svých výstupů blíží (ale svorně prohlašují, že je
nepočítají). Asi by se nenašel náš spoluobčan, který by na Lysou ještě
nevystoupil.
Petr Janečka se zařadil do skupiny Lysařů poměrně nedávno, i když
do hor chodívá od dorosteneckého věku. Lysaři vystupují na vrchol
víceméně pravidelně. Své výstupy pečlivě registrují a patří tak nesporně
do svérázné skupiny milovníků a znalců této hory. Petr sám má již
registrováno několik set výstupů! (Podobné fanoušky má např. taky
Javorník).
Některou říjnovou neděli se chceme společně s Petrem na Lysé Hoře
sejít a pobesedovat. Podzim v Beskydách patří k nejkrásnějším. Na vrcholu budeme taky svědky počátků výstavby nových horských chat. A
pokud vyjde počasí, můžeme zaznamenat nádherné výhledy. Pozvání k
výstupu bude provedeno plakáty.
Na říjnové setkání s Petrem Janečkou na Lysé hoře se těší Karel
Sýkora.
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