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V Úror" - doplňují se podklady
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pro izem-

Úďržb^a stavební pravy

V současné době probíh á oprava zvlhlého zdiva v prostorách
pošty a oprava vstupu do domu s malom etrážními byty. Rovněž
probíhají vnit ní stavební upravy v budově ťr adu. O prázdninách
dojde k rekonstrukci topné soustavy v budově MŠa pokud ekonomická komise MMO podpo í naši žádost o sanaci zvlhlého zdiva v ZŠ,dojde k realiz".i .k.e rovněž o prázdninách.
Společenskéa kulturní akce
27.4.2an byl v ZŠzahájen 9.ročníkFestivalu Pood í Fr.
Lliska. P ed školou vyhrávalo Sdružení hudebníkri z Proskovic
pod vedením kapelníka Milana Huv aía. Ve škole se nám p edstavil Proskovjáček vedenli Mgr. Zďe ikou Langovou, pěv. sbor ZŠa

a rodičrim krásné prázďniny. Všem ob_

,^^,|:;:*í:*,.rč'r:lU.*,'
m p íjemnéprožitídovolené.
čan

Mgr. Marie Matějová, starostka

ejnlich zakázkách v platném znění, nové znění zásad a postupri p i zadávání ve ejn .h zakázek malého rozsahu,
vzala na vědqmí v/Šledek hospoda ení p íspěvkovéorganizace
ZáIdadní škol a a ŇIate ská škóla Ostrava -'Proskovicei k datu
3I. 3. 2012,
rozhodla 9 spolufinancování fotbalového turnaje 1 1. ročníku
,,O po!}ar Pepr Pazderny' rr. úši5 900,- Kč vč. bPH na po ízení v/herníclr cen pro zučastněná fotbalová dtužsťva,
rozhodla o vyhláš.ll záměru zadání,ve ejné zakázky,,D evěné
p íst ešky pro hráče" u víceťrčelovéhohriStě Na PaŠwinách,
rozhodla, ha záHadě v/sledku vyhlášené ve e iné zakázky, o vza^

,
10. a 11. zasedání zastupitelsrva

-

:

rozhodlo p edložit žádost o zpíacování uzemní studie pro vymezená uzemí v Proskovicích Klínec a Ko ínkriv kopec
Magisq rátu, odboru Úru"r,, hlavního architekta,
rozhodlo, nazál<laděu,zvy o p edloženínávrh a p ipomínek k

-

možnosti nar./šení daně z nemovitosti na zemí města Ostravy,
vydat toto stanovisko:
1. městskli obvod Proskovice nesouhlasí se změnou ,,zál<Iadního" velikostního koeficientu k dani z nemovitosti a trvá na
jeho p vodní \úši3,5
2. městs i obvod nesouhlasí se zavedením ,,místního koeficien-

-

3. městskli obvod.nesouhlasí se zaved"ením koeficientu 1,5 pro
nemovttosti určenék podnikání.

-

- rozhodlo o poskytnutí neinvestičních ťrčelov/ch dotací:
O TJ Sokol Ostrava - Proskovice - 43 tis. Kč na financování
akcí, organizovanlich na počest w ,ročí100 let založení
Sokola Proskovice a l50 let v|ročíSokola,
c sdruženíhudebníkti proskovice - 5 tis. kč na financování o-

-

tu"kdaniznemovitosti

,

prarr

hudebních nástrojri,

O Knihovna

6 tis. Kč na nákup noqrch knih
do místníknihovny v Proskovicích a na financování soutěží
dětí, registrovanycb v místníknihovně v Proskovicích,
O Krajská rada žen Ceského svazu žen, Moravskoslezsk , kraj,
zál<Ladní organizace Ostrava-Proskovice - 3 tis. Kč na kreativní činnoŠtžen, vzdělávání a organizaci akcí s MŠ,ZŠ,
O Společnost p átel Pood í - 2 tis. Kč na vydávání vlastivědného časopisu Pood í.
města Ostravy

-

vyjád ilo souhlas s celoročnímhospoda ením městského obvodu Proskovice za rok zall bez r./hrad,
vydalo kladná stanoviska k záměrům prod ejů pozemk ,
vydalo souhlas se záměrem p evzetí vybudované komunikace,
která bude navazovat na místníkomunikaci v uvoze.

ení smlouvy na _ zpracoviní projektové dokumentace
,,Estetizace ulice Na Smyčce se zamě ením na ťtpravu stávaiícího stanoviště a zastáyky autobustj" s firmou njVIrnL - Í"g.

v

Zdenka Makohuzová,
rozhodla o v/pově di zprost edkovatelské smlouvy na zprost ed_
k9vání pojišiénímajetku městského obvodu Plosko,ri.. firmě

-

FIXUM

á.s.,

rozhodla o p ímémzadání ve ej né zakázky na akci ,,Úpr"rra ko!._lry p{o lyty ve st ešnínástavbě budor.y mate ské školy" firmě
Nováček Jaromír,
rozhodla o p ímémzadání ve ej né zakázky na ,,Zhotoven í zámkové dlažby pod p íst ešky pro'hráče u ví'ceťrčelovéhoh iště Na
Paswinách" firmď Petr Vtáté|,
schvállla noú Organizačníád adu městského obvodu
proskovice.

-

MiIoslava VidIičková

V sledek hoepoda ení

mě tského obvodu
Proskovicě za rok 201 1

Zastupitelswo městského obvodu Proskovice na svém 1 1. zase dání dne
13. 6. 2aI2 schválilo v/sledek hospoda ení za rak 20tl bez vfhrad.
P edkládáme našim občanrim stručnli p ehled hospoda ení našeho obvodu. Podrobnou zprávu mrižete nalézt na oficiálních internetov/ch
stránkách městského obvodu: ww\M"o tťava-proskovi ce,ez
Háeev

Rada na sv/ch sch zích mimo jiné:
- rozhodla, na záI<ladě wsledku vyhlášené ve e iné zakázky,'ÚMOb
o uza-

-

v ení smlouvy na aÍ<ci ,,Stavební upravy budovy
Proskovice" , frr*ou Kunz Martin,
rozhodla, na

zá|<ladě v/sledkr-r

vyhlášené ve einé zakázky, o uza-

v ení smlouvy na provádění slírZby ,,ÚdržŠ^ve ejné Íeleně v
MOb Proskorrice v roce 2012" s firmou Ostravské městské lesy

a zeleň,
na základě vyhlášenéh o záměru na náiem nebytowch prostor v
domě s *"Ío- ettážnímibyry, ,orhódla o iai^i .,.Lytorch
prostor a uzav ení smlouvy o nájmu s léka i Í VUOr.'Maicel
Gártner a společnosti Praktik-léka Stará Bělá s.r.o., MUDr.
Václav Pika,'
rozhodla, na záHadě v sledku vyhlášené ve ei né zakázky, o uzav ení smlouvy na proiádění sluŽbv ,,Údržb" Ób..., ích Óozemk
Pastvin ,a podél^ vybudované cyklos tezl<y" s firmou Vít
Havránek,
- rozhodla vydat souhlas s použitímfinančníchprost edkťl z izovatele - póužitírezervnílro fondu - na clokrvtí ostatních neinvestičních v\idairi v roce 2012 o ísoěvkovéďrganirací
ZáHadní
()
škola a Maté sÉaškola Ostrav" -Piorkovice,
- rozhodla, nazál<ladě čl. 9 obecně závazné vyhláškv č. l2l20l0,
o místnímpoplatku ze psr3 ve znění obecn ě' závazné vyhlášky č.
l3l201 1, kterou se měňí a doplňuje OZY. č. I2l20l0 o míst,rí-, poplatku
ps , o nar,lršeňíneuhrazeného poplatku ze psri
1,
na dany rol( takto:
- hrada do 30. 6. daného roku - naw ,šenío t00 o/o
- ťrhrada po 30.6. daného roku - na.v šenío 200 o/o.
- rozhodlá o z ízeníkomise stavební ve složení:
o edse da: Ing. Zdeněk Dvorskri
8lenové: Ing."Balabán Milan, Iňg. Bendová Hana, Pavel Matěj a

-

Jitka Hyklóvá

schválila, v souvislosti s novelizacízákonač. l37 l2006 Sb., o ve-
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Čárt zristatku prost edkri byla již částečně zapojena do schv áIeného rozpočtu pro rok 2al2, zůstatek bytového hospodá srví zlet20072011 byl ponechán na běžném čtu městského obvodu a část ztjstatku byla po schváIení zastupitelswem městského obvodu zapojena do
upraven ého rozpočtu 2012.

Objemově největší p íjmovou položku ryo í p ijaté dotace investičního charakteru, které byly poskytn uty z rozpočtu statutárního města

Ostravy na:

-

zpíacování projektové dokumentace pro uzemní ízeníprojektové_
ho záměru ,,Revitalizace mllinského náhonu" 186 tis. Kč (pokračovánív projektu z p edchozích let). Nevyčerpané prost edky byty

opět zapíacovány do rozpočtu 2012.
p edfinancování projektu ,,Projektová a multifunkčníučebn a ZŠ"
2 605 tis. Kč (ukončení projektu v roce 2011),
p edfinancování projektu ,,Více čelovéh iště" 3 247 tis. Kč. K závěrečnému\ryp o ádání finančníchprost edkri se statutárním měs_
tem ostravou došlo v letošnímroce.

Pokračovánína str.

3

VYsledek hospoda ení
městského obvodu
Proskovicg za rok 201 1

hobytem

zpracování technické dokumentace projektového záměru ,,Zv ršení
bezpečnosti silničníhoprovozu na ul. Staroveská" 103 tis. Kč.

Z

vlastních prost

-

zpracování.projektové dokumentace,,Rekonstrukce místní komunikace V Uvoze" 76 tis. Kč,
odvo d za zábor zemědělského pridního fondu pro stavbu ,,Zrryšení
bezpečnosti pro pěšína ul. Světlovská - qistavba chodníku a opěrné zdi" B tis. Kč,
odvodnění a dodatečnéI nování ,,Yíceťrčelovéhoh iště" , po ízení
d evěného domku na ná adí u h iště l47 tis. Kč,
statick/ posudek budovy adu 10 tis. Kč.

-

edk

investičního charakteru bylo čerpáno na:

Neinvestiční dotace byla použita na:

-

sociá]ně

* právní ochranu dětí 38 tis. Kč

v/kon státní správy a školsw í 202 tis. Kč,
sociální dávky 95 tis. Kč
pío.voz, ťrdržbuměstského obvodu a p íspěvku pro p íspěvkovou
organizaci 4. 548 tis. Kč,
plavec i v/cvik žáků30 tis. Kč
vybavení ,,Projektové a multifunkční učebny ZŠ"5tis. Kč
vybavení ,,Sportovního víceťrčelovéhoh iště" 39tis. Kč.

Táňa Paličková

Pozvánka na Pustevny

I

150. vÝročíMoravské národní slavnosti
V srpnu letošníhoroku vzpomeneme na Moravskou národní

slavnost na Radhošti. Dne 13. srpna 1862 se uskutečnil vellk,tábor moravského, slezského, valašského a vlastně českéholidu na této bájné ho e. Byla to oslava nablruaného národního uvědomění a
p edznamenala milénium p íchodu Konstantina a Metoděje v čele
byzantské misie na Moravu v r. 363.
Je to nádher né w ,ročí,které si p ipomeneme na Radhošti, u kapličky, u sousošívěrozvěstri. P ipomeneme si tam všechno ťlsilí,které naši p edkové svlim rodinám, životu, národu, kraji a republice tolik dávali a tolik se obětovali.

Tehdejší slavnost se konala 13.srpna. Nejlépe je popsána neznám rm autorem - vlastencem v Opavském besedníku (č. 17 ze
dne 19. srpna 1 862). Opavsk/ besednik byl prvními (I) česky psa-

nlimi novinami v našich krajinách.
Národní slavnost a její konáníbylo cíhroženo, vlastně byla od-

volána pro nep íznivépočasí.Ale uskutečnila se manifestačnímiw,stupy z Frenštátu a Rožnova. Do obou měst p ljíždělyjlž v sobotu
stovky hostti. Nap . do Studénky vlakem a p es P íbor na yozech i
pěšky. V neděli brzy ráno si pak d"ry vlasten ců z daleka i z blízka
doslova vynutily rl[stup.Yyžádalo si to veliké a ,,operativní" ešení,
protože slavnos t už byla p eložena na 3. zá í.

Z Frenštátu posttlpovali poutníci p es ,,Prlsteuni na lloru uysokou
4.000 st euic ", aby se tam setkali s prrivodem z Rožnova. Autor
Opavského besedníku popisuje barvitě a jistě up ímně krásu hor i

v/hledy, nadšeníťrčastníkťr,těžkosti r./stup u ,,pod trikolórami a su mi horoubuemf', euforii p i setkání i p i projevech pánri Rudolfa
Kallusa, Čeňka Janíka, piof. Tonner, á driSích. P ítorn ni ,,prouoláuali Sláuu císa i Františku Josefoui I., kter ruám nejuyššímdiplomern
ráčil dáti suobodu shromážditi se a slauiti slaunost národnl'. sešlo se
asi 20.000 častníkria celá slavnost, slouženémše ve Frenštátu i
Rožnovu, pouť, setkávání, projevy a deklamace i sestupy zanechaly
v mysli a paměti p ítomnlich trvalé dojmy.

K této době zaznamenal později staroběls i písmák, že ,,s bla-

icházelo

i

nějším popudem
byl pruní tábor lidu,
po ádany 13. srpna
1862 na parnátném

Pokračování ze str,2

-

p

ruárodní uuědomění
a uzdělání. IÝejsil-

Radhošti a pruní
pouť na Wlehradě
rohu následujícího.
obou těchto slaunos-

tí s

starobělštízličastnili". K této národní pouti byli p edkové ze Staré Bělé a z celé
farnosti - teďy i z Proskovic vedeni místním fará em páterem
Antonínem Hubáčkem (nar. v Odrách r. 1809, ve Staré Bělé p sobil lB42 - 1865) a učitelem lgnácem Josefem Č.rrr..rkou (1842 1888), mj. byl taky pozdějí y)rznamenanr Z|ar,m k ížems korun_

kou. Dá se p edpokládat, že ťrčastník/byli
Proskovic.

i

tehdejší občané

Moravskou národní slavnost si letos p ipomeneme setkáním na
Radhošti v sobotu 1 1. srpna. Je svoláván-o Matici Radhošťskou.
Jejím p edsedou je váňeny pan Drahomír Strnadel, dlouholet ,sta_
rosta Thojanovic. Vedle samotného setkání bude biskup ostravskoopavské diecéze otec František Václav l,obkowicz sloužit v 1 1.00
hodin mši svatou.

Na toto setkání si dovoluji pozvat všechny, kte í mqí rádt naše
Beskydy, kte í ctí své p edky a kte í ctí naše demokratícké a k esťanskétradice. \é Staré Bělé existuje jasnli d kaz, že se občanététo
poutě p .4 150 roky zťrčastnili.Domnívám se, že mezi nimi byli i
poutníci zdejš í, jellchž potomci by na Radhošti rozhodně 1 1. srpna
neměli chybět. My, jejich následovníci máme morální povinnost
,,Pod su mi korouhuemi A za sulmi p edák ' na tuto horu Žrorr., ,.ystoupat. a tam se nad tím v9ím zamyslet. Kdo se bude chtíti p ipo_
jit.arydá se na Radhošť na kole, bude informován plakáty. Káo pojede autem nebo vlakem, volí si vlastní časy odjezári tak, abychbm
se zThojanovic-Ráztoky vydali společně k vrcholu v B.00 hod. ráno.
srdečn ě zve

karel

s

kora

Studánky
V dobách minullich, kdy si p edkové naši pramenité vod y

.ví-

ce vážlli, bylo možno na|ézti v lesích kol Proskovic nemálo studá-

nek, člověkem pečlivě upravenlich.

Tlocha nostalgie v ťrvodu nemriže uškodit. Že i v dnešnídobě

PET lahví si lidé vážídarri p írody, svědčímimo jiné i iniciativa,

pocházející ze správy CHKO Pood í, která se zab xá mapováním
studánek a jejich obnovou. Pan Radim Jarošek , ktety studánky
mapuje v celém Pood í oslovil našeho zastupitele, pana Karla
slikoru, od něhož dostal tip na zdevastovanou b|valou studánku,
která se nach ází v lesíku u Staré Bělé mezí panem Čirrankem a panem Klusem. V map ách se tam objevuj e označenípotričku ,,Petr",
a tak jsme studánku pojmenovali stejně.

Nad obnovou si vzal patronát náš městskli obvod, ktew zakoupil pro tento ťrčelbetonovou skruž s víkem. K dnešnímu dni

je skruž usazena, ale schází její vnějšíutěsnění jílem, které zprisobí zvednutí hladiny ve skruži :ak, aby voda mohla vytékat z namontované trubky ven. Dále chceme postupně upravit i nejbližší

okolí studánky.

P estože v d ívějšíchdobách byla voda z tohoto pram ene užívána jako pitná, dokud nezískáme atest na její nezávadnost, nemrjžerne doporu čítjejí p ímou konzumaci.
Závěrem bych chtěl poděkoyat za aktivní p ístup všem, kte í
a podobnych, zďánlivě bezw ,znamnlich ťrpravách p írodn ích zákoutí. Karel a Pavel Slikorovi by mohli blit v
tomto směru p íkladem ostatním.
se

podílejína těchto

Zdeněk Dvorsky

voda v proskovicích
Kolonizace územípostupovala vfiy podél řek a potoků.
Dostatečný zdroj dobré vody byl prvním předpokladem prc založenívsi. Od počátku er<istence Proskovic se voda nosila, nebo
píivňe/a od pramenů z Padola (místa pod dnešním domem s
malometrážními byty a poštou). Voda byla z pramenů a studánek ve svahu vedena dřevěným žlábkem do přístavených nádob,
byly to putny nebo kbely, které se pak na váhach odnesly domů. Při větší spotřebě byla plněna do beč§ (lejry) na povoze a
odvážena k usedlosti. Tam byla nalita do džberu, nebo kádě k
potřebě obyvatel a dobytka. Na dvoře bylo zase naplněno dubové lcorytko, keré bylo určeno k napájení drobných domácích
zlrířat a drůbeže.
Donáška byla od yzniku vsi stálou zátěží. Thto nelehká pÁce spočívala znjména na bedrech žen a větších dětí. Dovoz

do panského dvora byl téžsoučástírobotních povinností.
Poňéji byl jeden Ároj zakryt av5nůit"jako obecní studna, ze

které vytékď trubkou proud pro potřebu školy a dalšípramen
byl veden po áábku do velkého koryta, jež sloužilo jako napajedlo dobytka.
Přebytečná vaáaze všech zdrojů byla svedena rynkami v
jeden tok, l<terý z Padola polrračoval jako ,,obecní potoť' nížinou k dnešní Staroveské a dále po levé straně Psoty obcházel
Kotrč, aby na pastvi§ku splynul s mlýnskou §truhou. O jeho
vodnatostí a síle svědčíještě počátkem minulého století i stížnosti občanůbydlících v jeho blízkosti. Obec proto musela často zajišťovat vyčistění koryta od nánosu a jeho úpravu včetně tarasení břehů.
První studna na Huře byla vyhloubena a vyzděna kameny pravděpodobně až počátkem 19. století proti pánskému dvoru, na levé straně kaplič§ a byla hluboká 24m.Yada se vytahovala rumprilem v okovech a vylévala do upevněného kor/tka z
něhož se pouštěla do putní, ve kterych se donesla domů. Tak to
fungovalo více než 100 let aještě po výstavbě horního vodovodu
sloužila jako rezerv-a. Později byla vykopaná studna na kopci při
dnešní Svědovské, po pravé straně hasičské zbrojnice. Studna

byla opatřená tuěnl, dvoupístovou, pákovou pumpou. Ťetí
studna při Sýkoru čp.3, na straně od Paličkůčp.10. Thké tato

studna měla dvoupístovou ručnípumpu, ale čerpání bylo zajištěno otáčením železnéhokola.
Přes určit| polrrok byl odběr většiho množsM vody problémem, zejména za sucha a sedláci museli jelÁit pro vodu do
Padola, nebo na Bělidla (nad pekařa). Peripetie s vodou skončily až s rlrstavbou hornlho vodovodu.
\ěllým problémem byl na Huře nedostatek vody k hašení případného požáru. Císařským nařízením Marie Teresie byla
v 18. stol. uložena povinnost vzniku protipožárních opatření a
to, že stodoly a sušárny lnu musely bý-ti postaveny dále od obydlí
a chlévů,vně od vesnice. Okolo nich byLy rysázeny stromy, které měly nějakým způsobem zabránit, plamenům v šířeníohně a
za humny měly b/t zřlzeny kaluže.
Na první katastrální mapě Proskovic z r, t833 jsou tyto
zaliresleny za humny Františka Holaně čp.42, Františka Matěje
čp,43,1gruntu Josefa Sýkory čp.3 při dnešni místníkomunikaci U Zvonice a u pánského dvora po pravé straně dnešníhokostela. Tyto kaluže byly napájeny nebeskou vodou (deštěm) a jejich vyrržitíbylo problematické. Poslední kaluž je zaLreslena na
pozemku Jana Lyčky čp.32 (aJakubka - pekárna) v místě dnešní Staroveské. Vznikla pravděpodobně kvrili nedaleké obecní
kontribučnísýpce. Později yznikly i na jiných mistech a to při

Kašpárku, napájena

z

horního vodovodu (na rohu dnešní

Světlovské a Kalužní, jak s,ám název napovídá), pod první školou

a při Paličku (na dnešníkonečnézast.

MHD u

Staroveské).

Kaluže na Dole byly napájeny rc zÁtale Obecního potoka.
Téměř celé obecní pastvisko, kde následovala dalšl výsfivba obce, bylo tak podmáčené, žp řada domků pro vysokou
hladinu spodní vody ani neměla pořádný sklep. Na některych
místech voda počínaje Rynt<ami přes Mčinec, Bělidla a dále pod

}tr rkarni až na konec kata tru v nělrteďch místech vyvěraly pťameny a jinde stačilo vyhloubit mělkou studnu a vodu nabrat do
rukou. Roku 1S98 postavil na dolním lconci Staré Bělé proskovjai< Felix Nlatěj hospodu a požádal obec Prostrrovice o možnost
odběru dobré vody ze silného pramene Pod Ferdu. Bylo mu to
umožněno s podnnínkou, bude-li obec jednou vodu ptlt ebovati, musí ji pustit zpět. Froto také obyvatele dolního konce vsi nerněli z počátku zájeťT! na rr stavbě obecního vodovodu.
Excerpované materiáIy: MZA Brno - Josefín lqY a Stabilní kata tť, AM Ostravy - zápisy z obecních vfbortl 19" * 20. stol", lercrnika školy Proskovice a z vyprávění p edkťt.

Jirí Lyčka, kronikár

Ze života škely
ii\'t]lr.''.*..|.

Autobus ostravské městské dopravy s číslem26 nebo 27 pro-

jíždíProskovicemi. Hlásí: Horní cesta. Vystoupíte a vidíte školuopravenou starou budovu z roku 1905 a p, istaveny pavilon s tělocvičn ou z roku 2001.

I'daše škola je společenství95 dětí, B pedagogti (6 učitel& a 2
vychovatelé, kdy jedna vychovatelka záraveň pracuje i jako asistentka pedago ga) a dalšíchzarněstna_nc (referentka školy, školnice). Ke škole záklaďní pat í i škola mate ská s 50 dětrni,4 pedagogy,uklízečkou. V budově mate ské školy je i škoIní jídelna, kde
pracuje vedoucí ŠJa další4 kucha ky (někter é na zkrácenir uvazek). Do našeho společenství počítámesamoz ejmě i rodiče našich
žáků.
}'{aše škola má 5 kmenoú.h učeben. I{akoukněme do jedné z
nich! Děti tu právě budou procyičovat nové učivo. Děti se rozdělí do skupin a rozcházejí po t ídě, kde je na r&znych místech čekají instrukce k dalšípráci. Skupinka pracuje podle instrukcí, volí si strategii, která ji* vyhovuje. Pravda, někdy musí zasáhnout
paní učitelka. Buď radou nebo také musí klicinit vášně, pokud se
skupinka nemriže dohodnout . Yždyr se teprve učíspolupracovat.
Zpracovávqí společně v/stup, ktery ke konci hodiny prezentují
p ed t ídou. lrtrakonec svou práci zhodnotí podle na počátku určenlich kritérií.Thky hovo í o tom, jak jim r,lrhovoval zptisob práce.
}'{aše škola je wčícíse škola. Učíse tu nejen naši žácí,ale i učitelé. Učíse efektivně pracovat s interaktivními tabulemi, které
máme ve t ech učebnách (ve čwrtéjejen dat3projektor a promít_ací plátno). Učíse je využívattak, aby nebyly pouhym prost ed-

kem k oživení v/kladu. V/klad tu tatlž moc

nepěstujeme.
Chcem e, aby se děti učily vlastním prožitkeffi, aby své vědomosti
získaly vlastní činností.ruká se tomu pedagogick/ konstruktivismus. I jemu se učíme.Kooperativní učení,individuální práce,

činnostníučení.

Pokračovánína str.
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A pojdme do učebny druhé. Paní učitelka vyučuje pracovní
s využitímmetod R\ CT podporující komunikaci v cizím jazyce a čtená skou gramotnost. Co to zname
ná? Pop íšu:žáci si budou p iprayovat banánov} koktejl. V ťrvodu
činnosti metodou ,,clil"

si zazpívají anglickou píseň o banánu. Tím se na hodinu naladí.
si íkají,co se dá s banánem všechno dělat. Metodou
společnéhobrainstormingu p emyšlejí, co vše by mohli k p ípravě koktejlu dále pot ebovat, co budou p i p ípravě dělat (jaké činnosti budou vykonávat). b{ásledně pokračujív češtiněmetodou
párového čtení,kdy žáci mqí k dispo zici t i rozst íhanéčásti textu, které dostávají postupně. Jeden z dvojice je zpravodq a druhli
azatel. Text si p ečt ou, zpíavodaj pak shrne sv/mi slovy, co četl.
Tazatel rnusí k textu položit otázku tak, aby v něrn našli odpověď.
Společně p em šlí,jak by text mohl pokračovat. Stejně postupují
u dalších dvou částí.Nakonec klade k p ečtenému otázky tlčitel-

Anglicky

ka, aby se p esvědčila, že všichni porozuměli. Pokračujíaktivity na

interaktivní tabuli: t ídípotraviny vhodné a nevhodné pro p ípravu banánového koktejlu, adí abrázky , činnostmi, jak budou postuporrat. l{akonec si podle vytvo eného návodu nápoj p ipraví.
b{a konci hodi ny je opět prostor pro hodnocen í žáky i učitelkou.
Hodinu paní učitelka p ipravila jako ukázkovotl pro ostatní pedagogy ve škole" Co je tedy metod.a clil? Cástečnévyučování v ang-

1.

polole 2012.

' V

měsíci lednu proběhlg ťr"čníčlenská sch ťue, v ťrnoru miádná
sch ze,ke ijerdu QSŽ,ktery se koná v listopadu vPraze.
_mo

V b eznu js.rye slavily MDZ, v dubnu jsme organizóvaly"cástě
pro občany .besedu s cestovali manžely Homolov/mi o
po

Antarktidě. Také jsme
Bě.lé, _t<de

j*..

se podílely na velikonočnínistavce ve Stáré
vYstavo,r"iy v/robky našich tvo ir ch žen. Hezl<y

si udělaly 1a zámek do Fryštátu u Karviné a p i zpáteční cestě jsme navštívily v_Pet valdě podnikovou prodejnu v/iob^y
gumového cukroví. P ijaly jsrne pďzvání zahraakart áe Staré Bělé
na jednodenní.v/let do Polska, kde jr*j si prohl dly nádherně uprar.ené zah.radr
Žrni^, ČSŽ v Brušperku
".,1a}<oupily,květi*y.
i:T..udělaly několik kuriri pletení z pedigu a pomohly ,aloZít jeii.l' kreativní klub. Udělaly jsme si nádher,rÓ, jarní prochá rku
\ol9m 9dry a pochutnaly si na vaječině, kterott nám p ipravil pan

ťl.t jsme

ojk*. L,ťiěustníme se dvoudenní konference ČSŽ v T}ojánovic?ch,
která je spojelá , v;istavk?".:yč"ig|r nla.í: Ry:hlryt kurrem naucime,.zeny malovat na hedvábí a sHo] S dětmi v iWš jsme se sešly
u p íIežitosti MDD_. Po cely rok každou st edu jsme se schárely,
keiar iick dílně MŠá po p,r*zdninách se sejd.m zase. P ijdte Á._

zi nás.

vatava ojková

lickém jazyce.

Paní učitelky o tom: co viděly, společně diskutovaly na metodickém sdružení.Co z toho p evzít do sqrch hodin, co je inspirovalo, co by udělaly trochu jinak a proč. Ěíká*. tomu ,,kritick|
p ítel". Jsou to hodiny, kam zyo:t učitelky své kolegyně, aby se p išly podívat na r ,zné zp sobyv/uky. Učímese tím navzájem. A taky se školíme. Hledáme cesty k clalšímu rozvoli.

Zvoní, začíná p estávka. Některé děti zť;stáva)í ve t ídě, jiné
jdou ven) jiné hrají na chodbě stolní hry.
Ale kde je část čtvrťákůa pátákri? Vyjeli na tydenní exkurzi do
partnerské školy , Polsku, která se nachází v Gmině Sendziszów
Malopolski, v Górze Ropczyckiej. Cely rok společně pracovali v
projektu eTwinning na tém a ,4 ročníobdobí v chráněnych oblastech". Bližšíinformace najdete na našem webu w\^/,w.zs-proskovice.cz, v záIožce eTwinning. \ětšina r./stupri j. , češtině,polštině i
angličtině. Zkouše 1í tak své jazykové dovednosti. Angličtině se ve
škole začínajíučit jlž od první t ídy-zpočátku zlehka a hlavně formou hry-od t etí t ídy již intenzivněji.

P estávka kon čí.Zvonek je signálem, že začíná hodina. Děti se
rozcházejí do učeben. Krorně kmenov}ch mqí k dispo zicí jednu
odbornou vybavenou moderní technikou, českou i anglickou knihovnou"

Pátáci se vracejí ke sqrm notebookrim. Již ad b ezna zpíacovávají své absolventské práce. Pracují samostatně nebo v menších
skupinkách. Téma si vybrali sarni. Musí nejen p ipravit práci: pfo
ntž mají určená p esná kriteria, ale také její prezentací. Th proběhne 22.června v sále restaurace U Psoty p ed zvěáavi,m obecenstvem. Jsou v něm nejen spolužáci-ti mladší jdou načerpat inspi-

raci, ale

i rodiče, prarodiče a

samoz ejmě

všichni učitelé.

Prezentace absolventsklich prací a pak rozlučk ow ,program pat í k
největš ím zážitkrjm, na které se nezapomíná.

Konec vyučování a mrižeme běžet do jídelry. Po obědě jdou ti
mladšíclo družiny, někte í d,o kroužk . Jedno oddělen í má svotl
samostatnou hernu, druhé musí b ,t- v kmenové učebně, pro tože
do družiny chodí až 60 dětí (v roce 2003 jich bylo pouze 2I) a již
nemám e žádné volné prostory.
Dětem hezké prázdniry, dospěllim krásnou, pohodovott dovolenou.

Eva paličková
reditelka školy

inmo t nei mladšíchhasič

v Fncskovleích
Dobr

den, rááí bychom Vám v několika slovech p iblížili

souČasnou činnost člen Sboru dobrovolnych hasičri, p edevším

těch nejmladších.

V letošnímb eznu proběhl nábor norl[clr hasičri v základní
škole a školce našíobce . s velkou radostí musíme konstatova t, že
zájem p edčil naše očekáv ání a do našich ad p ibylo 1 B nor,}ch
člen , ve věku 5 až B let.
Od 30. b ezna, každ , pátek, pilně trénujeme a učímenaše

mladé hasiče všechny pot ebné vědomosti a dovednosti, které budou p i tomto sportu pot ebovat. Velkou oporou a pomocí jsotr
nám rr tomto ťrsilínaši současnístarší lrasiči, kte í nám p i kaž_
dém tréninku nebo akci neťtnavně pom áhají.

Tímto bychom ji* za to chtěli moc poděkovat"
Co se ,ká našich nejmenších svě enc , jsou všichni velrni šikovní. Tréninky mají témě stoprocentní ťrčast.Mimo pravidelné
tré=ninkovésetkání jsme se zťrčastnili1. května Dne otev en ,rh
dve í Vtkovic. P i této p íIežitostijsme navštivili Vítkovické hasi_
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če, jeli vyhlídkovou jízduvlakem a nakonec navštívili IT centrum,
kde si děti mohly zahrát hoy a poznat některé novirky v IT technologiích.

Našíhlavní činností je ale hasičskli sport. Proto jsme nelenili a
dne 26. knětna jsme se zťrčastnili našicti porrr, ích závodr,i, které se
konaly ve Staré Běté. Za hasiče Proskovic soutěžily celkem čty i
družswa, dvě mladších žák a dvě starších žáků.Obrovsklim ťrspěchem a rnotivací bylo umístěnímladš ích žák na krásném t etím a čtvrtémmístě. Starš í žácíbyli pátí.
Děkujeme všem za ťrčasta také podporu rodič , těšímese na
dalšíťrspěšnézártody, které nás v této sezóně čekají.

Petr a Dana Grosovi, David Michálek

'

První generálka na XV. všesokolskli slet dopadla na v/bornou
a ženy z Proskovic byly p itom.

V sobotu 2.června v Bohumíně se na župnímsokolském sletu
sjelo víc než tisíc cvičenc z Moravy a Slezska. Bohumínsk/ areáI
I'{a Kuželně není velk/ a jakmile \44 žen ve sletové skladbě Č.r_
ká suita nastoupilo na jeho plochu, neztistala volná ani jedna
značka. Počasívšem p álo, divák p išlo hodně a opravdu se bylo
na co dívat. Cvičenci se p edvedli celkem v 1 1 skladbách a na plo_
še se vyst ídali rodiče s dětmi, p edškolní děti, žáci a žákyně, do_
rostenky, ženy a mužL senio i i seniorky. Všichni cvičili s chutí a
t ebaže se vloudila i nějaká ta chybička, všechna vystoupení měla
u divák velk/ ohlas.
Bohumínštísokolové se p edstavili ve čty ech skladbách a pro
cvičence uspo ádali i pr vod s hudbou a mažoretkami. Celé měs-

Fotbalov turnai v

ma!é kopané I

Merno riáI Fepy Pazderny

Zveme všechny p íznivce a fanoušky sportu
1 1. ročníkfotbalového turnaje v malé kop
P.py Pazd"erny.

KD\l

ané

-

na

Mem ortáI

18. B" 2012

fotbalové h

Posledrrí zkoušku p ed Všesokolsk/m sletem absolvují cvičenci na ll.krajském sokolském sletu v Opavě a pak hurá do Prahy!
Hlavní sletoq, program se usku teční5 . a 6. če rvence na stadionu Slavie v Pra.ze a obě vystoupení vysílá ČTl;rkže mrižete byt
p i tom a nenechat si ujít sportovní a kulturní zážitek z hromadnych vystoupení, která mají v našízemi tak dlouhou a skvělou tra-

Eva Petr jová
iš_tě

v Proskovicích

P ijdte povzbudit skvělli proskoviclc/ ti,m.
David Lyčka

ffi,,--

ďp'B.ffi

,W

,3
#.

$-ffie,Ť,,,.:i,r, Fď"#;,F,,,-+u,ď,ffi'ť;Í; *,

sa_

dici.

začfu.ekv B:30 hodin

KDE:

to to sobotní odpoledne ž1Io sokolsk|m sletelTr a po adatelé i
motní cvičenci cely program zvIádli na jedničku.

t{;.fr"+

Již delšídobu bylo našímp áním zasadit v Proskovicích strom
azanechat tak odkaz budoucím generacím. \ibrali jsme Lípu srdčitou, která )e zároveri i národním stromem a navíc, když na ja e
kvete, hezky voní. Společně s paní Matějovou jsme vybrali místo,
kde by bylo vhodné strom zasadit, aby nyní a pokud možno ani v
budoucnu, ničemu nep ekážel, měl kolem sebe dostatek prostofu
a p íhodnépodmínky k rristu. Se souhlasem paní starostky jsme
dne 20. dubna 2012 lípu zasadili nedaleko proskovického více ťrčelovéhoh iště , aby se tak stala součástí v/sadby strom , která je
okolo h iště plánována.

Pokračování na str. 7

vítě zové fotbalového ut kán í
SVOBODNÍ X ŽHNATÍ

ln memoriam I JUDr. Miroslav Folta
Ve čtvrtek 17 . 5. 2012 zem el proskovick| rodák Miroslav Folta.
Smrt jej zastihla v kruhu ro-

dinyv Houstonu, vTexasu,

USA, kde strávil poslední t i měsíce u dcery, P íčinoujeho srnrti
byl p edevšímpokročily věk - za
t i tlidny mu měio b ,t 94 let
Naroditr se

v proskovicích v

roce 1918, ještě za RakouskoUherskl, y tehdy malérn, dvou-

pokojovém domečku na č. p. 68,
v dnešníulici U zvonice. Jeho otec byl dělníke rn ve
Vítkovick/ch že\ezárnácb a jeho
matka vedla několik let hospoclu

na č. p. 45, dnes Pe nzion
Florián. Později se rodina p estěhovala do Kalužníulice (čís.1).
Miroslav měl dvě staršísestry, Emílii a Ji irru.
Miroslav Folta studoval na učitelskémťrstavě v P íbo e, ale po
zábaru P íbora nacisty dokončil studia ve Slezské Ostravě. Zar.álky i po ní byl učitelem na záI<]adních školách ve Staré Bělé i jinde
na Ostravsku. Ihned po skončeníválky začal studovat práva na
Karlově unive rzitě v Praze. Ale i tak nadále pracoval jako učitel,
sloužil šest měsíc na vojně, a v roce 1946 se dokonce stačil oženit s Rriženou (také Foltovou) ze Staré Bělé.
Promoval v roce l94B těsně p ed začátkem komunistick|ch
prověrek. Po promoci začal pr".Órrat jako městsk/ advokát. Po
dvou měsících byl však právník Fcllta propuštěn jako politicky nespolehlio, p e azen nap ed jako clěiník do Vítkovické válcovny a
^
později doslova k lopatě. A tak ručnímkopánírn p íkop pomáhal budovat Novou huť v Ktlnčicích.Nakonec se ale p ece jen jeho schopnosti nedaly potlačit a v polovině pades áti,ch let začal učit ekonomiku na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po několika le-

tech p ešel do Wtkovick/ch železáren a jako jeden z prvních odborník v republice pracoval s počítači.
V roce 1953 se Foltovi p estěhovali z Proskovic do Staré Bělé,
kde manželka R žena byla učitelkou na záI<Ladní škole. Ve Staré
Bělé žili Foitovi až do roku 1968, kdy po sovětské invazi odešli do
exilu v kanadě.

V Kanadě se Foltovi usadil_i ve \Minnipegu, v provincii
Manitoba. Po porrěkud těžšíchzačátcích se Miroslav uchytil jako
systémovi, analytik na Manitobské univerzitě, kde zristal až ďo d chodu. Manželka Rrižena pracovala v univerzitní knihovně a jeho
ve innipegu dostud"ovaly - syn Jl í v početnítechniku, dcera Miriam (Mirka) stomatologii jako teprve druhá žena v historii
děti

Manitobské univerzity. Kromě zaměstnání se Miroslav snažil podnikat, at už to byl chov včel, rrlroba sklolaminátov/ch kán oí, zahraničníobchod nebo dokonce filmová produkce.
V roce l9B3 se Miroslav a Rrižena p estěhovali do kanadského hlavního města Ottawy, aby byli blížesynovi a jeho rodině.
V ťrnoru tohoto roku oslavili Foltovi 66. v,ročísvatby a krátce na to odjeli na detršínávštěvu k dce i do Houstonu v t]SA.
Bohužel, za několik tydn Miroslav v Houstonu zem el, obklopen
celou rodinou, včetně zbrusu nového pravnuka.
Miroslav Folta se vždy postaral o sebe a svou rodinu, ale pociťoval nutnost postarat se i o ,,ro* komunitu. V Proskovicích ,l podílel na p ípravě stavby kostela a i z Kanady podporoval proskovick/ kostel finančně. Ve Staré Bělé byl činny p edevším v Sokole.
V Kanadě se plně zapojll do krajanského života, oíganizoval krajanské akce a několik let byl p edsedou místníkrajanské organizaCe.

V B0. létech ho kanadská vláda jmenovala p ísedícímsoudcem
kanadského Thibunálu pro lidská práva. Konečně mohl tedy uplatnit své právnické vzděIání. V roce 2a01 mu byla udělena cena
TGM za jeho p ínos krajanské i kanadské společnosti.
Mimochodenr, v roce 1990 obdržel tuto cenu i Václav Havel. Jeho

největšírn odkazem potomk m je jeho odvaha a neschopnost smíit se s něčírn) v co nevě il. Nebyl schopny r. pocl ídit a musel jít
koPat p íkopy. Nebyl schopn , si zvyknout na sovětskou okupaci a
musel opustit vše, co mu bylo drahé.
s velkou odvahou odešel ve sq.ch paclesáti letech do země, kde
se mluví jazykenl, ktery tehdy neovládal, kde neměl zaměst nání

ani obydlí, kde nikoho neznal, kde jsou jiné zvyklosti, kde i to
podnebí je podstatně jíné,drsnější. Tehdy nevěděl, .o j"j
rodinu čeká, čímse bude živit,jestli jeho děti budou moci ^jeho
studovat,
a jak vlastně jeho rodina p ežlje. Ale nebál se a nakonec i on i ce1á jeho rodina v exilu uspěli.
Miroslav měl vel i smysl pro humor a do poslední chvíle žertoval, Česky i anglicky, se členy rodiny i se všemi ošet ovatelkami.
Jeho vnoučata často vzpom ína)í,jak s dědou a babi jezdlliv létě na
pronajatou chatu nedaleko Ottawy a jak je děda Mirek trčil sbírat
h9uby a chytat veverky. O těch veverká.h jim namluvil, že se dají
chytit, když se jim nasype s l na ocas. Veverka se pak zastaví, aby
si tu sril o1íz ala a tehdy je možn é ji chytit. A tak jeho vnouča a zbytek toho léta běhala po tr<anadsk/ch lesích se slánkami v rukách.
Miroslav Folta rněl dlouhy, pestrli, často i těžk,,, ale hlavně

hodnot n , žívot.Byl to vzácny člověk.
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Pokračován í ze str. 6
"\ě

íme, že se lípa ujme a bude dělat radost nejen nám, když
Prijderne kolem na procházku, ale také všem občanrjm Proskovic.
Doufám e, že se nenajde nikdo, kdo by měl nutkání stromu ublížit a zma it tak veškeréťrsilí,které nás zas azení stromu stálo.
Sice to ještě pár let potrvá, než se lípa trochu povytáhne, a|e až
vyroste, bude vŠern rrávštěvníktim h iště a také kolerrrjdoucím po_
skytovat p íjemny stíri v parnych letních dnech.

lng" Miroslav Vavrečka s dětmi

Projekt,,Jízdenka do zaměstnánío'
Pro nezaměstnané ženy nad 50 let je tu projekt ,,Jízdenka do
zaměstnání", ktery pomriže zw,šitjejich šance na trhu práce.
X

Zeny mají možnost bezplatně absolvovat poradenství a vzdě-

Iávání zamě ené na osobnostní rozvoi (trénink oaměti. vizážistické poradensrví, komunikace), velmi žádanéPC kurzy, autoškolu
nebo povze kondičníjízdy. Dále se nabízírekvalifikace nap .
Obchodní zástupce, Operátor call centra, Finanční poradce,

Podnikání.

Každéťrčastnici je vybrána vhodná kombinace aktivit dle je-

jich pot eb. Je zde rovněž možnost získánídotovaného zarněstnání nebo asistence p i zahájení podnikání. Projekt je financován
z prost edk ESF prost ednicwím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Čn.

Více informací: ATHEI{A
voj žen, Bc. Klára Hanelová,

-

společnost pro vzděIávání a roz-

e-mail : athena.kh@se znam.ct,
rcl: 736 Áa 697, www.jizdenkadozarnestnani.cz

První b eznov/ den roku 1992 nabyla ťrčinnostiobec ně závazná vyhláška města Ostravy, kterou zastupitelswo města z ídtlo
městskou polici. O měs íc později vyšlo do ulic prvních 80 strážníkrj.

Hlavním ťrkolem strážník j. p ispívat k ochraně a bezpečnosti osob a jejich majetku. Strážníci také dohlížína dod ržování
obecně závazn rch vyhlášek a na ízeníobce, podílíse na dohledu
nabezpečnost a plynulost silničníhoprovozu, podílí se na prevenci kriminality v obci a plní celou adu dalších ťrkolri, které jim uIáádají zákony a které plynou z aktuálních pot eb v daném městě
i obci. Jsou službou občan m, svou činnostínapomáhají ke zvyšovánípocitu bezpečíobčan . A v Ostravě tak činíjiž 20 let.

U p íležitostioslav p ipravila Městská policie Ostrava pro veejnost prezentaci své činnosti spojenou s oceněním strážníkri,kteí své povolání vykon ávají od počátkri vzniku ostravské městské

policie.

30. června2012 se od 13:00 hod na Slezskoostravském hra-

dě trskuteční

Léto a bazény

DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ OSTRAVA

S nástupem teplého letního počasí,které začalo v letošním roce zase o něco d" íve, nastává každoročněobdobí spojené s nárazo-

ú-i

nárristy odběrri vody a s tím souvisejícívznik problémti s
kvalitou dodávané pitné vody našim odběratelrim. Nejčastější
p íčinouv-zniku těchto problém.i j. napouštěníbazén z vodovodních p ípoj.k, a proto si dovolujeme apelovat na vlastníky bazénů,aby p i napouštění dbali nížeuvedeného doporučenía mi-

nimalizovali tak nežádoucí rizlka spočívajícív napuštěníbazénu
vodou se zhoršenlimi senzoriclq[mi vlastnostmi v drisledku skokov/ch změn hydraulicklich poměrti ve vodovodní síti.
Bazény prost ednicwím vod,ovod"ní p ípojky doporučujeme
napouštět pomalu a mimo odběrové špičky.Odběroť-i špičkami rozumíme zpravidla odpolední a podvečerní hodiny, nejen v
pracovní dny, ale také o víkendech. Napouštění bazén , je proto
vhodné p edem konzultovat s pfacovnílcy centrálního dispečinku
společnosti Ostravské vodárny a kanalízace a.s. na telefonním čís7lI nebo 800 202 700, kde získáte pokyny, jak postupov at, aby nedošlo k ohrožení tlaku a kvaliry vody.

le 597 475

Oslavte s Městskou policlí Ostrava
20. vyročíieiího vzniku

,ffi"ťffi

Pro návštěvníky budou p ipraveny ukázky činnosti včetn ě \úcviku služebních koní, činnosti kynologri-záchraná , ukárky práce se služebními psy, nebude chybět p edvedení r./stroje au,zbro-

je strážníkti, včetně prezentace techniky využívanép
služby.

i

v/konu

Bohaty program bude p ipraven i pro děti, od nejrriznějších
her a soutěžípo karaoke. Zájemci si také budou moci vyzkoušet,
jak p esnou mají mušku na laserové st elnici. Na programu pro
děti se bude spolu se strážníky podílet také St edisko volného času ostrčilova.

K vidění budou také ukázky sokolnictví.
Součástí programu bude vystoupení Heidi Jankri a skupiny

Michal David Revival.

Oficiálním partnerem akce je rádio Č"r.
vstup na akci je
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7a požár, kterli způsobí,hrozí pokuta
rodičům
BIížíse prázdniny, a i když chcete dry volna využíthlavně k
odpočinku a různ rm radovánkám na suchu i ve vodě, nemrižete
bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíte věnovat pozornost vašim dětem a tomu, j^k tráví sv j volny čas. Zákon umožňuje v p ípadě vzniku požáru zap íčíněnéhodětmi postihnout odpovědnou osobu pokuto u až do v/še 25 000 Kč.
Pokud tedy není zbytí a ponecháte děti o prázdninách doma
bez dozorrl, odstraňte z jejich dosahu zápalky, svíčkya podobná
lákadla. D&razně je upozorněte na to, že plynové a elektrické sporáky a jtné elektrické spot ebiče nejsou určeny ke hraní. Rovněž je
poučte, aby p i odchodu z domu ově ily, zda jsou všechny elektrické a plynové spot ebiče vypnuty, zdajsou uzav eny vodovodní kohoutky a okna a jestli p i vycházenizbytu ma)ív ruce klíče.
Thto základní pravidla nepl atí jen pro děti, ale sam oz ejmě také
pro všechny dospělé. Dodržováním uvedeny.h zál<7adních pravi-

Pokračovánína str,
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Za požár, kterl způsobí,hrCIzí pokuta
rodičůrn
Pokračován í ze str. 8
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del rninimalízujete možnost vzniku požáru a p edcházíte tak p ípadnlim zraněnírn nebo usrnfcení osob a škodám na majetku.
Prázdniny jsou časem her a odpočinku hlavně venku, v p íroK těmto aktivitám často pat í p íjemná atmosfera u ohniště.
P t rozdělávání ohně ve volné p írodě v letních měsících je nutné
clbát více než kdy jindy zátráadních zásad:
- oheň rozděIávat vždy za p ítamnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (minim ální povolená
vzdáIenost je 50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémníhopočasí,nap . za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dazoru,
- p ed rozděIáním ohně zabezpečit dostatečnénrnožstvívody
pro uhašení ohně po opékánínebo v p ípadě rozš í ení ohně
mimo vyhrazené ohniště. Pokud není v blízkosti žádn ,vodní
zdroj, zabezpečit dostatečnou zásobu vody z vlastn ích zdroj ,
- nenechávat děti, aby si hrály nebo seděly v blízkosti ohně (r.b ezpečívznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv v}bušnép edmětv (zábavnou
pyrotechniku, nádoby od sprejti apod.),
- oheň ne roznášet po okolí (nap . na zapáIené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečn rn množswírn vody a trjisťit se, že nehr ozí jeho samovolné razho ení.
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Samoz ejmě zde nelzevyjmenovat všechna nebezpečí,která na
děti o p zdninách čekaj í, aIejako rodiče byste s. *ěli pokusit své
děti na možnénástrahy upozornit a yafovat je p ed nimi.

§xnángfií
0 psv
V

nnánn oČkovriní pfi prúŤívxŤeklín

stulcdu

usŤcnovením xdk,č. leólr99$ 5b. * veŤerinlírnť péči,v pl*tnárn lnění
proběhne prvinná očkavdníps prot vrtaklině nc rj;**rí el$b Proskovice

A co my dospělí? Ir[ezapomínejm e ,, že ponech ání dítěte nebo

zví ete ve vozidle v horklich letních dnech j. doslova hazard s je_
jich zdravínt nebo dokonce životem. T.plot" v autě ponechaném

na p ímémslunečnírnsvětle m že vést k p eh átí a dehydrataci organismu. Vlivem p eh átí rn že dojít caké k qrbuchu plynového
zapalovače volně položeného na palubní desce ve vozidle. Rovněž
p i rr3znych opravách a vylepšeních nejen vozidla, ale také bytri,
domii a chat, je nutné myslet na to, jaké komplikace na vás v letních měsících p i těchto pracích čekajínap . p i manipulaci s ho la,v/mi kapalinami je nutné počítats tím, že vlivemzvyšenych teplot doch*zí k intenzinějšímu odpa ování ho lavlch kapalin a rychlejšímu vzniku v}bušnékoncentrace.

Vp

ípa dě, že se stanete

p ím *i ťrčastníkynebo svědky požá-

ru nebo jiné mimo ádné události, volejte ihned hasiče na lirrku
150 nebo

ll2.

,'

Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto p .je Hasičsk, záchrann sbor Moravskoslezského kraje.
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3" Zví nŤn musí b f npnŤ enn ndhubkern g nn vodíŤku.

4, Očkovrjníse provddí i x r*čně,
5" PlnŤn m dpklnderil 0 provedení gč k*vdní j* pouln

oč kovací pr

kar

psa-

b. ťenn jednd vakcíny je 140, * l(č,

Elc. [Vliloslava Vidličková
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Kavárnička pod,Húrkou
a podpora sportu v Proskovicích
...-Ý*n|,t3tená'ičtvrt1etníkuFlorian
'

,' ,V minulém roce ' jsem |na 'stránkách Proskovického čwrtletníku
Florian:avizovai uspo ájarrr.eloročního dvanáctiboje, kdy každ, měsíc by
,proběhla,iedna,disciplína v kategoriích - muži, ženy, děti, Akci měla uipo, ádat Kavárrri,čk*-pod Hrlrkou .rr. ,polupráci s T} Sokol Proskowice.
,

,

''

,, " }rTicrnéně isem zjistll, že jsem p ecenil své síly a užna b eznové sch z]c.'ťboru,TJ', Sokol,jsem ,iníormoval své kole 8y, že avizovan , dvanáctiboj
,
neLlskuteční,Už první zkušenost s,,organuací bruslení ukazď,a, žs pra
]se
po ádání po,dOb-nlrch závodťr jé t eba mnohem více času, než kolik mám
dispo ť.ici, pro'to, s,,o,rganizóváním,dalších avizwanlich akcí pokračovat
,k,
nebuderne.Ttmto'se.'čte-nátim'F]árianuzároveňomlouvám.--á,

, ' i.{icméně tato ,skutečnost nic'neměn,í na tom, že ,Kavárnička pod
Htirkou - tak jako]v edešll1ch letech,. adu stávajících sportovních ne-

bo sokolslr,ych,,aktivit,podpóruje, ať,užsponzorsky nebo aktivní spoluprací:'Bylo tomu takvp ípadě zmíněnéhobruslení, dále p i fotbalovémzápase ,Svobodní,'vers- ženatí", bude to platit pro červnoql nohejbalov;l turnaj, 'srpnoql' pohár,] ,PePy Pazd.erny" i podzimní brann, závod. Samo.

z ejmš to platí ,i pro podporu divadelní činnosti TJ Sokol (První

"

,,

Jarkovská,:diva,delní spo,lečnost) Zátov,eň mrižeme s manželkou slíbit, že
kdokoliv za námi, p ijde s dobrym nápadern na organizovátni nového sportovního podniku v našíobci, budeme mít dobrou vr3li jej také podpo it.

Karel Franczyk
Kavárnička pod Hurkou
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;' žA šiŘrĚšĚŇ Ě' šŘ ť;DóV r{Ňi
}" vÁĚeNí NA cescHováNÉ brcrTÁunrí vÁze
s MotN$sT p oBN K§NTROLY pŘfrrno v ÁEEÁLU
F pĚn obBĚRu čEnrqÉHcruHLí NÉBOK$K. u NÁb 50Q
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pŘr ODBĚRu NÁD esTuru ,v\LuvNt cENy
b€PRÁVÁ VLÁ$TrJÍrtffi V{)XY NEBO S*V\LUVFU
bOPRAV#I bLH pŘÁr-lt xÁxntNÍKÁ

Bli í ínfol.rnoc Ě olttuálních cenách a
sortimentu na tel , óO4 ó8 ó8 54
Uhelné s}<lady Bruzovice
Areál zemědělskáho dru sŤvn
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