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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
během zimních měsíců probíhala příprava stavebních akcí, plánování údržby
a oprav majetku městského obvodu,rovněž byly promyšleny společenské a kulturní akce na rok 2013.
Nejvýznamnější stavební akcí letos
bude sanace zdiva domu s malometrážními byty. Po provedené diagnostice
vzlínání vlhkosti v domě se nyní zabýváme výběrovým řízením, vybraná firma
začne asi počátkem dubna s pracemi.
V průběhu března zahájíme výstavbu chodníků na hřbitově. V rámci stavebního dění vás prosíme o jistou
dávku tolerance. Práce na hřbitově by
měla trvat 6 týdnů.
Projekt Rekonstrukce místní komunikace V Úvoze již bude připraven ke stavebnímu povolení. Požádali jsme investiční odbor MMO o přidělení finančních
prostředků na výstavbu 1. části stavby,
kterou je chodník podél ul. V Úvoze.
Smyslem chodníku je vytvořit bezpečnou chůzi pro obyvatele ul. V Úvoze během výstavby Technické infrastruktury
sídelního útvaru Proskovice. Až budou

Jarní vydání 2013
položeny sítě, vybuduje MOb chodník
podél ul. V Úvoze. Pak soukromí investoři vybudují na vlastní náklady přístupovou komunikaci, která bude navazovat na ul. V Úvoze.
V rozpočtu Statutárního města Ostravy je zařazena část projektu Zrušení výpustí do Dolového potoka, a to Kanalizace ul. Ztracená. Do konce května by
mělo proběhnout výběrové řízení a přibližně v červnu zahájena realizace stavby, její průběh trvá 3 měsíce. 109 m
kanalizace vedené z druhé strany Staroveské ul., pod mostem, mezi zahradami až na ul. Bukovou zajistí napojení
rekonstruované kanalizace v Bukové ul.
na sběrač DXIII. Postupně bude na nově
vybudovanou kanalizaci napojena příslušná část ul. Staroveské.
Pokud se nám podaří získat finanční
prostředky, zrealizujeme ještě vodovodní přípojku u víceúčelového hřiště.
Ostatní projekty: Odvodnění volnočasového areálu, Umělý kopec, Aktualizace projektu Hasičská zbrojnice, Estetizace ul. Na Smyčce, Bezpečnost na
Staroveské ul. a Revitalizace Mlýnského náhonu prozatím nejsou připraveny
k realizaci.

Nejvýznamnější kulturní akcí letos
v dubnu bude 10. ročník Festivalu Poodří Fr. Lýska, v květnu Stavění máje, tradiční oslavy osvobození a pouť, v červnu
Svatojánské slavnosti, v září Den svatováclavských slavností a v listopadu jarmark.
Městský obvod požádal o poskytnutí grantu na Svatojánské slavnosti a Den
svatováclavských slavností Nadaci OKD
z programu Pro radost. Výsledek žádosti
budeme znát v květnu.
Mám radost z toho, že mnozí dovedete využívat nabízených možností zábavy v obci. Proběhly tradiční plesy s docela dobrou účastí, ochotníci 1. JDS nabídli
pohodový zážitek Broukem v hlavě a zasněžené louky Poodří se staly výzvou nejen pro místní běžkaře, kteří mezi prací
a o víkendech nelenili a pravidelně si zaběhali.
Zbavit se úzkosti, malicherných pohledů na život, vidět svět s nadhledem, neochuzovat se o radost, smích a humor je
v současnosti podmínkou pro udržitelnost zdravého rozumu a zdraví vůbec.
K tomu vám přeji slunečné jarní dny.
Marie Matějová, starostka

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 13. zasedání dne 14. prosince 2012
schválilo rozpočet na rok 2013 v tomto členění:

PŘÍJMY

v tis. Kč
636

Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

Nedaňové příjmy

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy

1 447

Dotace

– na výkon státní správy, školství, provoz městského
obvodu, na plavecký výcvik žáků

5 389

Financování

– převod ﬁnančních prostředků z roku 2012 do schváleného rozpočtu roku
2013

PŘÍJMY CELKEM

715
8 187
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ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2013
VÝDAJE

v tis. Kč

Silnice
Cyklostezka
Základní škola
Hudební činnost
Záležitosti sdělovacích prostředků
Záležitosti kultury
Víceúčelové hřiště ul. Na Pastvinách
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Péče o vzhled obce a veř.zeleň
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Odvod DPH

– zimní údržba, běžné opravy, materiál, oprava MK
– údržba
– příspěvek na provoz přísp. organizace, plav. výcvik,
pojištění budov, služby, opravy
– VI. ročník Festivalu Poodří Fr.Lýska, dotace
– tisk časopisu Proskovický Florián, roznos
– péče o jubilanty, vítání občánků, kulturní akce
– nákup služeb, pojistné
– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje
– byty ul. Buková – běžné výdaje
– údržba místního hřbitova, opravy chodníků
– odvoz odpadů,sekání trávy,ořezy stromů
– pojištění, oprava soc.zařízení u hřiště, nákup DDHM
– běžné výdaje na činnost zastupitelstva
– běžné výdaje na provoz městského obvodu

VÝDAJE CELKEM

633
30
940
38
81
89
218
1 585
136
339
279
214
1 040
2 534
3
28
8 187

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2013 se můžete seznámit na našich internetových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz
Táňa Paličková

Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 13. a 14. zasedání mimo jiné:
• schválilo rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled na léta
2014-16
• svěřilo Radě městského obvodu Proskovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10 % upraveného
rozpočtu
• rozhodlo vydat zamítavé stanovisko k žádosti o směnu části
pozemku par. č. 442/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
170 m2, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
• rozhodlo vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku par. č. 439/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 625
m², v k. ú. Proskovice, obec Ostrava
• rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Festival Poodří Františka Lýska, Ostrava - Stará
Bělá na konání 10. ročníku festivalu v části Proskovicích

• rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Český svaz včelařů, Základní organizace Stará Bělá, na úhradu nákladů na osvětovou činnost, propagaci
moderních způsobů včelaření, prevenci a léčení včelích nemocí
• rozhodlo o záměru přijetí daru - pozemek par. č. 837/5,
ostatní plocha, silnice, o výměře 1 952 m2, k.ú. Proskovice,
obec Ostrava, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
• rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí grantu Nadace OKD
v roce 2013 v rámci vyhlášeného programu „Pro radost“ pro
projekt "Svatojánské slavnosti" 22. 6. 2013
• rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí grantu Nadace OKD
v roce 2013 v rámci vyhlášeného programu „Pro radost“ pro
projekt "Den Svatováclavských slavností" 28. 9. 2013.

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o konání osobních návštěv členů rady k jubilantům, kteří v roce 2013 dovrší věku 80, 85, 90, 95 let a stanovila hodnotu věcného daru ve výši 500,- Kč včetně DPH
pro jednoho jubilanta
• pověřila starostku jednáním se zástupci samosprávy města Klimkovice ve věci možností zajištění ochrany ovzduší
v obci
• rozhodla o výpůjčce a uzavření smlouvy o výpůjčce věcného movitého majetku městského obvodu Proskovice, obraz
sv. Floriána s Římskokatolickou farností Stará Bělá, církevní organizace

• rozhodla o výpůjčce a uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor (místní knihovna) v budově Úřadu městského obvodu Proskovice (objekt č.p. 82, objekt občanské vybavenosti) na pozemku par. č. 226, zastavená plocha
a nádvoří, k.ú. Proskovice, obec Ostrava s Knihovnou města Ostravy
• rozhodla o poskytnutí finančního daru Sdružení rodičů
a přátel školy při Základní škole v Ostravě – Proskovicích
ve výši 4 500,- Kč na pořízení cen do soutěží na dětský maškarní karneval
• pověřila starostku k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Ostravy na
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akce: vodovodní přípojka u hřiště Na Pastvinách, umělý kopec, odvodnění cvičné louky – lokalita Pastviny, aktualizace
projektové dokumentace na stavbu Hasičské zbrojnice, rekonstrukce ulice V Úvoze, Estetizace ulice Na Smyčce, bezpečnost na Staroveské a Revitalizace Mlýnského náhonu
• vzala na vědomí výroční zprávy o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, poskytované příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice a Úřadem městského
obvodu Proskovice za období roku 2012
• rozhodla o vyhlášení záměru zadání veřejné zakázky na stavební práce „Sanace zdiva proti vzlínající vlhkosti v domě s malometrážními byty, Na Smyčce 5/317, Ostrava-Proskovice“
• schválila „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věc-

ného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního
města Ostravy – městského obvodu Proskovice, dotčenými
stavbami inženýrských sítí" s účinností od 5. 2. 2013 a „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy – městského obvodu Proskovice, zatíženými stavbami
a právy jiných osob" s účinností od 5. 2. 2013
• vzala na vědomí materiál „Závěrečná zpráva z inventarizace městského obvodu Proskovice a všech zařízení náležících
k městskému obvodu k datu 31. 12. 2012“
• schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
ve výši 49.822,25 Kč a schválila jeho rozdělení do rezervníBc. Miloslava Vidličková
ho fondu a fondu odměn.

Z minulosti proskovických rodů
Je skutečností, že dějiny obce tvoří z převážné části její obyvatelé. Chtěl bych se
proto zmínit o některých rodech, které nemůžeme přehlédnout.
Základem Proskovic bylo jádro necelé desítky drobných usedlostí s fojstvím
a mlýnem. Se zvětšujícím se počtem obyvatel docházelo u selských usedlostí, se
souhlasem pána, k oddělení menších částí
pozemků, na kterých postupně přibývaly
chalupy rodinných příslušníků (dětí). Nejdříve to byly chalupy se zahradou a okolo kouskem pole. To mělo stačit k obživě rodiny tzv. zahradníka. U některých
usedlostí se ve dvoře postavil malý výminek pro prarodiče. Později bylo vhodných
pozemků čím dál méně, a tak docházelo
k větší koncentraci výstavby dalších chalup, ale už bez pole a někdy i bez zahrádky. Jejich obyvatelé, chalupníci, byli plně
odkázáni k práci na panském a pro sedláky, případně se živili řemeslem. Výstavba obce probíhala nejdříve na Huře, kde
proti fojství (pozdějšímu panskému dvoru) vznikla náves se zvoničkou. Teprve až
nebylo stavebního místa, začalo se stavět
pod kopcem.
Jména prostých obyvatel nelze prakticky až do konce 16. století nikde dohledat
a v záznamech z okolních obcí jsou o nich
jen kusé zprávy s křestními jmény, které
v té době postačovaly k identifikaci osob.
Rostoucí počet obyvatelstva si pak vyžádal příjmení, která byla nejdříve tvořena:.
- z křestních jmen (Adam-Adámek, Baltazar-Balcar, Ivan, Jan-Janša, Janča, Jančak, Václav-Vašíček, Venclík-český tvar
něm. zdrobněliny),
- z přezdívek (Lysek), ze zaměstnání
(Krejčí, Švec, Kovář - něm. Šmíd),
- z obecných pojmů (Sojka),
- podle místa původu (Lazecký, Slatinský),
- po chalupě a taky zdrobněliny předcházejících (Palička, Vašíček)
První souvislý seznam z roku 1619 obsa-

huje jména sedláků Jury a Mikuláše Paličky, Václava Sýkory, Jana a Macka Valentových, Jana Nováka, Jana Peterného,
Tomana Labka, Jana Jahřabače a jako zahradníci jsou uvedení Pavel Kletenský,
Adámek Proskovský (svobodný) a Matěj Rozehnal (bez bližšího udání, pravděpodobně chalupník.). Fojt Malchar je zde
uveden jen křestním jménem a my dnes
již víme, že se jednalo pravděpodobně
o posledního dědičného fojta z rodu Pruskovských (Proskovských).
S dalším jmény se můžeme setkat
v gruntovní knize (v polovině 17. století),
kde jsou uvedeny kupy chalup Jana Ševce a Jury Krejčího. Ze záznamu je zřejmé,
že jako příjmení je již použito jejich řemeslo. Kompletní seznamy nalezneme až
v Seznamu komínu – je to vlastně seznam
plátců daně z r. 1667 (vrchnost měla stále
malé příjmy, tak již tehdy vymyslela daň
z komínu a jak vidět je to aktuální do současností) a z revidovaných Lánských rejstříků obce r. 1676, kde však některá jména jako Labek, Kletenský a Peterný schází.
Jelikož gruntovní kniha obce pochází patrně až z období druhé poloviny třicetileté
války, můžeme jen spekulovat, zda se jednalo o přirozenou změnu, nebo následek
válečných útrap, či prostou změnu jména. Jména se z různých příčin často měnila. Při větším počtu osob se používaly přezdívky, nebo když se muž přiženil na jinou
chalupu, byl mnohdy uváděn jménem původního vlastníka, případně mu bylo jméno změněno chybou písaře a podobně.
Až do 70. let 18. století nebyla jména
ustálená (pevná).

Nyní k jednotlivým rodům:
Adámek (v některém období uváděn
také jako Jadámek) – tento rod je v Proskovicích již v 17. století. V roce 1679 je Matěj Adámek jako první člen rodu ve funkci
fojta. Zde musím objasnit, že Proskovice měly po třicetileté válce voleného foj-

ta a do skončení patrimoniální správy se
na místě fojta vystřídalo ještě pět příslušníků rodu. Adámci byli většinou zahradníky a chalupníky, později řemeslníky, nebo
i podruhy. Jako většina příjmení vzniklých z křestních jmen je i toto velmi časté.
O případném vztahu k Adámku Pruskovskému lze jen spekulovat. Během uplynulých staletí žily jejich rodiny na č.p. 14, 16,
18, 19, 25, 34, 35, 36 a 50. Při větším počtu nositelů stejného příjmení se používaly přezdívky, u jednoho z Adámků to bylo
Nocek, další byl Jadameček a Jančík.
Balcar - objevuje se již v naší nejstarší
matrice, jednalo se hlavně o zahradníky,
chalupníky a řemeslníky. Jméno se objevuje i ve vedení obce. V Proskovicích se
udrželo do dnešních dnů a vyskytuje se
také v okolí. Rodiny bydlely na č.p. 27,33
a 60.
Borovec – stejně jako předešlá příjmení je zde od 17. století a příslušníci rodu
byli i v obecním právu. Jednalo se zejména o zahradníky a chalupníky. Z přezdívek
to byl Barek a Karusek. Rodiny žily na č.p.
1. 15, 31, 36 a 47.
Dlouhý – někdy psaný jako Dluhý jednalo se o zahradníka a řemeslníka - stolaře na pozdějším č.p. 12, rod zde žil dvě století. Příjmení je časté jak na staroveském
panství, tak ve starobělské farností.
Dvorský - mlynář původně ze Staré Vsi
v r. 1738 koupil panský mlýn. Mlýn byl po
dlouhou dobu jednou z mála pracovních
příležitostí v obci. Na mlýně se do r.1903,
kdy byl prodán, vystřídalo pět generací
Dvorských. Potomci této větve žijí podnes
v blízkém okolí.
Holaň – psaný také jako Holain, původně selský rod, od počátku 18. století, skoro tři sta let na usedlostí č.p. 42 a později také jako chalupníci a nádeníci na č.p.11
a 22. Dnes se vyskytuje již jen v okolí.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Lyčka Jiří, kronikář
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Vojenský pilot František Sýkora
Když jsme vzpomínali na sokola Jaroslava Matěje jako na prvního proskovického pilota (Florián září/2012), tak
jsem napsal, že tady měl a má pokračovatele – piloty, zaměstnance v letecké dopravě, výsadkáře a letecké modeláře. Prvním z nich
byl František Sýkora.
Narodil se v r. 1933 manželům Julii a Aloisovi Sýkorovým jako druhé dítě. Mezi kluky vynikal plaváním a skoky
z vysokého břehu do Odry. Věnoval se ale hlavně gymnastice. Proskovické sokolské družstvo mladých „nářaďovců“ v čele s triem
Jára Balcar -Eda Luska-Fráňa Sýkora
bylo známé v okrsku i v župě. Po měšťanské škole ve Staré Vsi n.O. začal František
studovat na průmyslovce ve Vítkovicích.
Jeho strojařské zájmy a sport ho přivedly do Českého národního aeroklubu na
letiště v Hrabůvce. Motivovala ho stálá
touha stát se pilotem a pracovat se špičkovou technikou. Oporu našel u svých rodičů i brněnského strýce. Licenci pilota
získal v r. 1951.
Další jeho kroky směřovaly do Leteckého učiliště v Prostějově (1952-54), kde
rovněž maturoval. Létal na C-106 (Bücher
Bü 189), C-5 (Fiesseler Fi 156) a na S-199
(Messerschmitt Bf 109 G/4). Vykonal
tam 390 letů a ve vzduchu pobyl 87 hodin. Podle hodnocení velitele byla „jeho
technika pilotáže dobrá, v letadle pracuje klidně, orientační schopnosti dobré“. Nelze se divit – měl zájem, potřebné
základy, osobnostní i fyzické předpoklady a výborné studijní výsledky. A krátce předtím - v roce 1950 začala expanze
výcviku mladých armádních pilotů. Musela být vyplněna kádrová prázdnota po
nuceném odchodu válečných letců v období 1948-50. Vedly k tomu daleko širší okolnosti doby. Ale to jsou jiné kapitoly našich dějin i letectví.
Ke dni 20.7.1954 byl absolvent LU Prostějov mladší pilot poručík František Sýkora převelen ke 4. stíhacímu leteckému
pluku do Pardubic (pluk vznikl 1.6.1951
v Plzni, od r. 1954 v Pardubicích, zanikl
31.7.1989). U VÚ 8082 začala jeho dlouhá, obtížná, zodpovědná a mnohostranná práce vojenského pilota ČSLA. Hodně létal na stíhačce C-2 (německý cvičný
Arado Ar 96B, vzletová hmotnost 1 700
kg, rychlost 310 km/hod, dolet 685 km,
dostup 7 100 m, výroba Avia) a na C-11
(Jakovlev Jak 11, vrtulový pokračovací, hmotnost 2 500 kg, rychlost 460 km/

hod, dolet 1 260 km, dostup 7 100 m,
v ČSR vyrobeno 707 ks). Ale 12. června
1955 letěl poprvé s por. Klímou na proudovém CS-102 (MIG 15UTI). A po necelé
dvacítce letů už „na to šel sám“
v MIG 15 (hmotnost 4 806 kg,
rychlost 1 070 km/hod, dolet 1 600 km, dostup 15 000
m, v čs. letectvu sloužilo 1 355
„patnáctek“ a pouze v ČSR vyrobeno 3 454 kusů!). V roce
1955 se ale stala ještě jedna
změna v jeho životě – František se oženil se slečnou Annou Jeřábkovou z Michálkovic. Měli pak spolu dvě děti.
Velitelé a inspektoři vysoce hodnotili
u Františka Sýkory jeho znalosti, rozhodnost, samostatnost a skvělou střelbu. Stal
se starším pilotem a 1. září 1956 byl povýšen do hodnosti nadporučíka. A kdy letěl poprvé nad Proskovicemi? Bylo
to 14. června 1957 v letounu MIG 15BIS
(cv. 28, Pardubice-Choceň-Trenčín-Přerov-Ostrava-Polička-Pardubice, navigační, 10 000m, 1 hod 07 min.).
„Studená válka“ vyžadovala přezbrojení a 4. slp částečně přešel na MIG 19S
(hmotnost 8 890 kg, rychlost 1 452 km/
hod, dolet 2 200 km, dostup 17 900 m,
celkem vyrobeno 5 500 ks). „Devatenáctkou“ letěl František – už pilot 2. třídy poprvé 30. března 1960. Pak už létal pouze na tomto typu stíhačky. Byl povýšený
na kapitána a jmenovaný pilotem 1. třídy.
V roce 1962 stíhači pluku cvičili ostré
střelby v SSSR. Z Baku létali přes Kaspické moře a plánované úlohy plnili v Krasnovodskim zapovedniku na okraji pouště Karakum.
A 7. března 1963 přistál pilot
1. třídy kpt. František Sýkora s MIG
19 v Mošnově!
Po startu v Pardubicích nacvičoval přepad ve stratosféře (úloha č. 163, 13 000
m, 1 hod 3 min). Docela nízko a s patřičným „rámusem“ proletěl nad svými rodnými Proskovicemi.
Tentýž den se vrátil na své domovské
letiště. Byl tam za 28 minut.
Vojenskému letectvu se ale nevyhýbaly tzv. mimořádné události. Nebylo jich
málo! V období služby Františka Sýkory ve funkci stíhacího pilota (1954-1969)
bylo v ČSLA
- pouze u stíhačů na proudových letadlech - 143 smrtelných leteckých katastrof! Mezi nimi byli tři kamarádi ze
4. slp - kpt. Homola, kpt. Toman a mjr.
Hejda .… František zaznamenal svůj je-

diný problém technického rázu 12. srpna 1965. Na jeho stíhačce MIG 19S došlo
díky závadě palubního přístroje (elektronka 6P 3C) k navigační chybě, na kterou ale úspěšně reagoval a přistál. Piloti i technici u 4.slp byli bezesporu na výši.
K 1. září 1963 František povýšil – stal
se majorem.
Byla to náročná služba. Navigační lety,
hotovosti, fotobombardování, zteče, slétanost, volný „boj“, fotoprůzkum, vývozy přístrojů (pro meteorology), sledování bezpilotních prostředků, lety až
do 16 000 m, odpálení raket, přistávání
na trávě i dálnici, přepady „narušitele“
(Il-28), přezkušování, poznávání letišť
doma i v PLR a NDR, vysoká pilotáž - to
jsou pouze střípky z jeho přepestré činnosti podle zápisníků letů. Jeho denní náplní byla rutinní, nebezpečná a těžká práce. Byl patnáct roků příslušníkem
4. stíhacího leteckého pluku Pardubice a nepřímým účastníkem Maďarských
událostí, Suezské, Berlínské a Karibské
krize i Šestidenní války. Byl současníkem
cvičení VS „Šíp 59“, „ZENIT 63“ i „VLTA-

VA 66“ nebo složitého období 1968/1969.
To všechno absolvoval v kabinách tehdy
špičkových proudových letadel. Ta jsou
dnes legendami, muzejními exponáty,
atraktivními hosty při leteckých dnech
nebo je vidíme v dokumentárních pořadech. „Staří“ piloti na ně vzpomínají různě – s úctou a láskou, často s humorem,
s nostalgií a možná i se smutkem. Tragicky zahynulých kamarádů nebylo málo.
Osudového 21. srpna 1968 byl 4. slp
v Čáslavi. František má v Zápisníku letů
toto: „20.8., MIG 19, přelet 250, 2, jas(Pokračování na str. 5)
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(Pokračování ze str. 4)
no 6, min. 50“. Tam byl „uzemněn“ do
konce září a do Pardubic se vrátil 9. října 1968. Ve „své devatenáctce“ letěl naposled 30. září 1969 (celkem 1908 letů,
1092 hodin v proudových stíhačkách).
Nastal „konec stíhacího pilota“ a začala
služba pilota vrtulníku Mil Mi-1 (vzletová
hmotnost 2 330 kg, rychlost 185 km/hod,
dolet 430 km, dostup 3 500 m, všestranný vrtulník). Seznamovací let provedl už
19. října 1969. Opět se mj. zúčastnil cvičení VS „TARAN 70“ a „ŠTÍT 72“ a v Pardubicích pilotoval vrtulník do 4. července 1973. Pak byl naposled přeškolen na
dopravní Il-14 (Iljušin nebo Avia 14, posádka 5 mužů, délka 22 m, rozpětí 31 m,
hmotnost 17 500 kg, dolet 1 750 km,
2 motory, dostup 7 400 m, v ČSR vyrobeno 203 ks). S rodinou se přestěhoval
do Ostravy a služebně na mošnovské letiště (VÚ 2073). Vrátil se do míst dětství
a mládí. Ve čtvrtek 11. srpna 1983 vyko-

nal svůj poslední let: „Il-14, osádka Sýkora, Havran, Trochta, Šikula, Bláha,
cv. 50, 8, Bechyně-Pardubice-Mošnov,
3-8/4, x/1500, 5, 2 hod 40 min“.
Jeho pilotní bilance je úctyhodná:
4 654 letů, 3 027 odlétaných hodin, 8 seskoků padákem, nezpůsobil žádnou mi-

Informace k místnímu poplatku ze psů
• tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č.
12/2010 ve znění OZV
č. 13/2011.

Karel Sýkora, člen zastupitelstva

Pouť v Proskovicích

Informace k platbě na účet:

• poplatek je nutno zaplatit na zdejším
úřadě (tzn. v hotovosti) nejpozději do
konce měsíce BŘEZNA, t.j. do pátku
29. 3. 2013 do 12,00 hodin.
• pokud již psa nemáte, je nutno tuto
skutečnost oznámit na ÚMOb Proskovice osobně nebo telefonicky na č.
599 424 302
• poplatek nezaplacený do stanoveného termínu se navyšuje o 100 %.

Poplatek je také možno uhradit na
účet městského obvodu číslo:
19-1649325349/0800, variabilní symbol: 1341
Výše poplatku je 150,- Kč za jednoho
psa u rodinného domu. Pokud si nejste
jisti výší poplatku, kontaktujte ÚMOb
Proskovice. Platbu je nutno provést tak,
aby byla částka připsána na účet městského obvodu do neděle 31. 3. 2013.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno poplatníka. Žádáme poplatníky, aby
tuto úhradu neodkládali na poslední
chvíli. Děkujeme za pochopení.
ÚMOb Proskovice
Věra Adámková

Pošta v Proskovicích
– změna otevíracích hodin
Od 1. 4. 2013 bude z důvodu optimalizace hodin pro veřejnost, vycházející z poptávky obyvatel, institucí a firem, upravena otevírací doba poštovní provozovny
v Proskovicích následovně:

Pondělí – pátek

mořádnou událost! Byl povyšován, jmenován, odměňován a vyznamenáván. Na
cvičeních, při leteckých dnech, na přehlídkách, při střelbách doma i v zahraničí
a hlavně při své náročné službě vždy příkladně reprezentoval svůj útvar, československé letectvo. A nakonec i své rodné Proskovice.
Pilot 1. třídy mjr. František Sýkora zemřel v r. 1996. Stal se pokračovatelem
prvního proskovického pilota por.let.v zál. Jaroslava Matěje. Stal se zároveň předchůdcem dalších, kterým se
létání nebo letectví stalo povoláním, koníčkem nebo způsobem dopravy. František – „Fráňa“ Sýkora by jistě přál
vždy, všem a všude pouze šťastná
přistání!
Za pomoc při napsání tohoto příspěvku
děkuji Oldovi Václavíkovi, Láďovi Švrčkovi, Slávkovi Lazeckému a především
paní Julii Vidličkové a Tomáši Sýkorovi.

9.00 – 11.00 hodin

13.30 – 16.00 hodin

Změna otevíracích hodin je nastavena na zkušební lhůtu 2 měsíců, poté Česká pošta rozhodne, zda bude tuto změněnou otevírací dobu realizovat i nadále, případně navrhne jinou její úpravu.
Ing. Roman Palička
zástupce České pošty

Vážení občané zveme Vás, Vaše
přátele a známé na tradiční proskovickou pouť, která se bude konat v neděli 5. května 2013.
Miloslava Vidličková

Sokolský prapor
Když jsem ve Floriánovi 2012/3 děkoval
našim sestrám sokolkám za jejich vystoupení na XV. Všesokolském sletu, tak jsem
vyslovil jedno přání. Aby naše Tělocvičná
jednota Sokol Proskovice napříště nastupovala nebo vystupovala pod naším proskovickým sokolským praporem.
V listopadu jsme 100. výročí založení
naší TJ důstojně oslavovali mj. taky výstavkou fotografií a jiných dokumentů.
A v přípravách byla v archivu sokolovny
nalezena ozdobná hlavice žerdě, na které
zcela jistě býval československý, sokolský
nebo proskovický sokolský prapor. Obracím se proto na naše spoluobčany s výzvou: „Ví někdo o tom, že by TJ měla takovýto prapor? Má někdo z Vás fotografii
tohoto praporu? Co tam případně bylo
vyšito? Jaké byly barvy tohoto praporu
a jak vypadala ona celá žerď? Kdy a jak
byl používán? Kdo byl praporečníkem?
Nebo existuje ještě někde na půdě nebo
ve skříni tento sokolský prapor?“
Podle takových informací bychom postoupili o krok dále a já jménem celé TJ
za každé sdělení děkuji.
Za výbor TJ Sokol Karel Sýkora
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Program 10. ročníku FPFL v Proskovicích
Již podesáté představí Festival Poodří Františka Lýska široké
veřejnosti zajímavé, kvalitní pěvecké sbory a folklorní soubory
našeho kraje. Pěstovat hudebnost a vztah ke tradicím v dětech
bylo vždy předností učitelů.
Do roku 1937 pracoval na špičkové úrovni s Jistebnickými
zpěváčky v Jistebníku František Lýsek, tehdy v našem regionu i v rámci republiky bylo jeho sbormistrovské umění výjimečné.
Později, v dalších působištích, se stal Fr. Lýsek světově uznávanou osobností v oboru. Dnešní generace učitelů - sbormis-

trů a vedoucích souborů pracuje s dětmi rovněž s velkým zápalem a dosahuje velice dobrých výsledků. Festival jim dává
šanci vystoupit, ukázat své umění a potěšit posluchače.
K jeho realizaci přispívá MOb Proskovice 38 tisíci Kč, Obec
Stará Ves nad Ondřejnicí 100 tisíci Kč a Obec Jistebník 35 tisíci Kč.Významná je pro zajištění akce dotace Moravskoslezského kraje, v letošním roce to je 200 tisíc Kč.
Správní rada festivalu děkuje za podporu všem obcím, Moravskoslezskému kraji, sponzorům a srdečně vás zve na plánované koncerty.

26. 4. 2013 pátek
– ZŠ Proskovice
9.00–9.30

koncert Sdružení hudebníků Proskovice

9.30–10.00

zahájení festivalu před ZŠ

10.00–12.00 vystoupení dětských pěv.
sborů a folklorního souboru
v tělocvičně školy
Proskovjáček - ZŠ Proskovice
Čtyřlístek

- ZŠ Krestova

Ko-ko

- Gymnázium Volgogradská

Lašánek

- Frýdlant nad Ostravicí

V prostorách školy proběhne výstava „Z minulých ročníků festivalu“
a výstava výtvarných prací žáků ZŠ Proskovice.

20. 4. 2013 se bude konat turistický
pochod Krajinou jistebnických zpěváčků

27. 4. 2013 sobota – restaurace U Psoty
14.00-14.45

vystoupení dětského folklorního souboru Ondrášek - Frýdek Místek
Za správní radu FPFL Marie Matějová a Miloslava Vidličková

Poslanec Rykala poskytuje bezplatnou právní poradnu
Poslanec Adam Rykala, jehož poslaneckou kancelář najdete na ulici U Studia
33 v budově Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě – Zábřehu, plánuje ponechat týdenní frekvenci bezplatné
právní poradny pro občany i v roce 2013.

Každý čtvrtek bezplatná
právní poradna
Už před svým zvolením do Poslanecké
sněmovny slíbil Adam Rykala, že v rámci
své poslanecké kanceláře zřídí pro občany v nouzi bezplatnou právní poradnu. V
loňském roce 2012 vyhledalo právní pomoc celkem 320 lidí. Od září 2010, kdy
je poradna zřízena, využilo bezplatné pomoci již přes 700 občanů. „V dnešní těžké době u nás hledají lidé pomoc zejména
kvůli nájemním smlouvám u bytů RPG,
rozvodům a vypořádání majetku, dědictví, majetkovým sporům, pracovním záležitostem či sociálních věcí. Bezpochy-

by nejčastěji se však problémy lidí týkají
dluhů, exekucí a bydlení,“ vysvětlil Rykala.
Vzhledem k velkému zájmu o službu bezplatné právní pomoci a velmi často i nutnosti okamžité nebo velmi rychlé
právní pomoci se poslanec Rykala rozhodl rozšířit počet dnů přítomnosti právníka ve své poslanecké kanceláři. Právní
poradna funguje každý čtvrtek v době od
13.00 do 15.30 hodin. Je potřeba se předem telefonicky objednat na čísle 728
436 888.

Od 1. března se rozšiřují
také otvírací hodiny pro
občany
Poslaneckou kancelář najdete v Ostravě-Zábřehu na ulici U Studia 33. Jedná
se o budovu Střední školy stavební a dřevozpracující. Kancelář se nachází v pátém
patře. Dostanete se k nám tramvajemi

číslo 2, 7 a 13 a autobusem číslo 48, výstupní zastávka Obchodní centrum. Přístup do kanceláře je bezbariérový a veřejnosti je k dispozici vždy v pondělí od 8 do
14 hodin, v úterý od 14 do 17 hodin, ve
středu od 10 do 12 a od 13 do 17 a konečně každý čtvrtek od 13 do 17 hodin.

Otevírací hodiny
PO
8 – 14
ÚT
14 – 17
ST
10-12 13-17
ČT
13 – 16
Telefon pro objednání: 728 436 888
Střední škola stavební a dřevozpracující, ulice U Studia 33, Ostrava-Zábřeh
Poslanec Ing. Adam Rykala
Asistentky: Bc. Lenka Schreiberová,
Bc. Pavla Kolibíková
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Konečně klid – nová protihluková vyhláška
Zastupitelstvo města se usneslo dne 25. 4. 2012 vydat obecně závaznou vyhlášku, která se týká zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, by mohly svou hlučností narušit
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy.
Mezi tyto činnosti, jež by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, je provoz či používání:
a) sekačky na trávu,
b) křovinořezu,
c) kotoučové a motorové pily,
d) brusky,
e) rozbrušovačky,
f) pneumatického kladiva,
g) kompresoru,
h) vrtačky,
i) střelné zbraně, pokud je používána k rekreačním, sportovním,
výcvikovým či zájmovým účelům,
j) zábavní pyrotechniky

Tyto pojmy jsou blíže speciﬁkovány ve vyhlášce takto:
1. Sekačka na trávu a křovinořez – sekač-

ka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou energií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na
zahradní malotraktory a traktory.
2. Kotoučová pila (jinak také cirkulárka
nebo okružní pila) – stroj určený k řezání
dřeva, kovů či dalších materiálů. Skládá
se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní nebo
ve stojanovém provedení.
3. Motorová pila (jinak také řetězová
pila) – stroj určený především k řezání
dřeva, u kterého benzínový nebo elektrický motor pohání řetízku, malé ozubené
kolečko, které pak pohání řetěz.

4. Bruska a rozbrušovačka - ruční nebo
stolní nářadí určené především k broušení či řezání materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj
(např. řezný či brusný kotouč).
5. Pneumatické kladivo - ruční stroj určený k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných
předmětů a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu, kovů apod.
6. Kompresor – stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Typy mohou
být objemové nebo rychlostní.
7. Vrtačka – obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí
vrtáků, výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.
8. Střelná zbraň – střelná zbraň vymezená v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č.
13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpi-

sů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
9. Zábavní pyrotechnika - pyrotechnický
výrobek určený k zábavním účelům všech
druhů a kategorií vymezených nařízením
vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.
Každý je povinen zdržet se provozu či používání výše uvedených činností:
a) o nedělích, státních a ostatních
svátcích,
b) od pondělí do soboty v době od
20.00 hod. do 22.00 hod.,
c) v době nočního klidu – rozumí
se doba od 22.00 hodiny večerní
do 06.00 hodiny ranní následujícího dne.
Povinnosti zde uvedené se nevztahují na
činnosti vykonávané v rámci výkonu povolání či podnikatelské činnosti
a) při průmyslové či zemědělské výrobě,
b) při údržbě komunikací a veřejného
prostranství,
c) při údržbě veřejně prospěšných zařízení.
Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 11.
2012.
Miloslava Vidličková

Jak topit levně a ekologicky
Samozřejmě nejlevnější metoda, nazývám ji brutální, je topení odpady. Je to
zcela zadarmo a navíc nám vychází z komína pestrobarevná dýmovnice. Topení
dřevem je ekologické, ale časově náročné. Koupit suché dřevo je obtížné, mokré dřevo musíme 2 roky sušit, abychom
si nezničili kotel a nezadehtovali komín.
Moderním trendem současnosti jsou
automatické kotle na uhlí (černé nebo
lépe hnědé). Předností automatického
kotle je časová nenáročnost na obsluhu. Uhlím naplněný zásobník vydrží topit 3 až 5 dnů a současně ohřívá bojler
s teplou užitkovou vodou. Pokud využijete regulaci kotle, budete uživatelským
komfortem velmi blízko plynovému kot-

li. Každý, kdo si dá práci s výpočtem ceny
za energie, pochopí, že kotlům s ručním
přikládáním již odzvonilo. Využijte proto nabízenou dotaci ve výši 40 tisíc Kč.,
vyhlášenou úřadem Moravskoslezského
kraje a vyměníte si starý kotel za nový
s minimálními náklady. Podejte žádost
úřadu MSK, nejpozději do 28. 6. 2013.
Podmínky dotace a vzor žádosti naleznete na stránkách: www.verejna-sprava.ku-moravskoslezsky.cz/granty, nebo
na úřadě MSK. Mé pořizovací náklady
na nový kotel činily 45 tisíc Kč. K tomu
je nutno připočíst výdaj za montáž kotle topenářskou firmou.Cena za montáž
je individuální podle stavu kotelny, proto ji neuvádím.

Dotazy a podrobnější informace rád
poskytnu na adrese: pals@atlas.cz
Hřejivé teplo domova přeje
Jaroslav Palička, člen zastupitelstva.

Poznámka
Bližší informace k výběru kotlů nabízí
pan místostarosta Klimkovic - Ing. Jakub Unucka. Pokud se v Proskovicích
najde alespoň 5 zájemců o dotaci vyhlášenou MSK, je ochoten podělit se o své
zkušenosti a poradit. Na základě Vašeho zájmu pak domluvíme schůzku v prostorách ÚMOb Proskovice. Svůj zájem
oznamte starostce Mgr. Marii Matějové
- mobil 724 190 780.
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Pozvánka Městské
policie Ostrava
Městská policie Ostrava zve na další z řady
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava.
Koná se ve středu 27. března 2013 od 16:00
hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Březnové téma setkání s občany nese
název Domácí lékař – zásady první pomoci.
Hovořit se bude o tom, jak se chovat a jak
správně postupovat při zranění, ke kterému
může dojít v domácnosti, nebo třeba v obchodě, v kině či kdekoli jinde, jak správně poskytnout zraněnému první pomoc.
Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet
např. přenosný defibrilátor nebo nepřímou
srdeční masáž na figuríně. Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti
účastníků kurzu. Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro
výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na
přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv
není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na tel.
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. Těšíme se na všechny zájemce z řad veřejnosti.
Vladimíra Zychová

VELKOKAPACITNÍ
KONTEJNERY
NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek 4. 4. 2013 bude v našem
obvodě přistaveno 8 velkokapacitních
kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu. Občané tak mají možnost
bezplatně se zbavit nepotřebných věcí
ze svých domácností. Odvoz naplněných kontejnerů proběhne následující
den, tj. v pátek 5. 4. 2013.

Rozmístění kontejnerů
dne 4. 4. 2013
K1 - ul. Staroveská
- před domem č. 34/168
K2 - ul. V Tišinách
(poblíž domu pana Šuraba)
K3 - ul. Na Pastvinách
- u vjezdu na hřiště
K4 - ul. Nad Strouhou
(poblíž stavebnin)
K5 - ul. Sídlištní
(poblíž domu pana Froly)
K6 - ul. V Úvoze
K7 - ul. Nad Hůrkami
(poblíž vodojemu)
K8 - ul. Světlovská (vedle ÚMOb)
Miloslava Vidličková

Zajímavosti z naší knihovny
Otevírací doba:
středa 9.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Registrační poplatek na 1 rok:
20,- Kč děti do 15 let
30,- Kč studenti, důchodci, mat.dovolená, nezaměstnaní
50,- Kč ekonomicky aktivní
Půjčovní doba: 1 měsíc, možnost prodloužit – i emailem
V loňském roce 2012 navštěvovalo
knihovnu v Proskovicích:
146 čtenářů
z toho 74 dětí
72 dospělých
Počet návštěv:
1521
z toho 813 dětí
708 dospělých
Internet byl využit: 171 x
Celkem si čtenáři vypůjčili:
6.810 knihovních jednotek
z toho: dospělá naučná:
287 ks
dospělá beletrie:
3.555 ks
mládež naučná:
295 ks
mládež beletrie:
1.670 ks
časopisy:
1.003 ks

Pro děti byly připraveny tyto akce:
„Srdce ti dám“ – výroba valentýnských
přání
„Týden prvňáčků“ – tradiční akce
„Cesta do hlubin čtenářovy duše“ – test
ke Dni čtenářů
„Hádanky Brouka Pytlíka“ – test
„S rekordy nejsme na kordy“ – test
„Pasování prvňáčků“ na čtenáře
„Prázdninové soutěžení“
„Co by chtělo naše tělo“ – kvíz
„Sem tam rým“ – zábavné soutěžení
„Čertovský kolotoč“ – kvízy, hádanky,
křížovky
Na knihovnické lekci s mateřskou školou
bylo 27 dětí.
Knihovna také opět obdržela dotaci
na nákup knih ve výši 3.000 Kč a další
3.000 Kč na odměny pro soutěžící děti.
Těch bylo za celý rok celkem 166.
Také letos bude na děti čekat řada soutěží a tvůrčích dílen.
Za odměny pro soutěžící děti a peníze na nákup knih děkujeme
ÚMOb Proskovice!
J. Krajcová, knihovnice

Pozvánka na fotbalové utkání
mezi svobodnými a ženatými
S příchodem jara pravidelně ožívají i fotbalové trávníky a nejinak tomu je letos i v Proskovicích. Místní fotbalové hvězdy začínají svou
tvrdou přípravu směřovat ke každoročnímu
proskovickému svátku fotbalu, kterým je samozřejmě prestižní duel mezi výběrem svobodných a týmem ženatých. V rámci letošní
sezóny se slavné fotbalové utkání uskuteční
tradičně v rámci pouťového víkendu, a to konkrétně v sobotu 4. května od 16 hod. na hřišti u Kuňkaliště.
Hlavním arbitrem bude velezkušený sudí
pan Stanislav Wonka. Tento sympatický rozhodčí ve své bohaté kariéře pískal i divizi
a nyní soudcuje Pivní ligu a Ostravské soutěže v malé kopané. Takže o férový průběh hry
nemusíme mít strach. Jakožto ideální pozvánka poslouží bezesporu také ohlédnutí za průběhem loňského utkání. Pojďme si tedy duel,
který vyhráli ženatí fotbalisté, připomenout.
Vítězové se sešli ve velmi hojném počtu, přičemž ještě několik hráčů sledovalo střetnutí
i v sektoru fanoušků. Ti by se bezpochyby také
zapojili do hry, nebýt různých zranění a ztracených kopaček. V základní sestavě týmu, který nastoupil v červených dresech, nemohl nechybět ani zkušený harcovník Raďa Matěj,
jež se na úspěchu významnou měrou podílel.
Hra ženatých byla zpočátku velmi nepřesná,
ale stačilo pár minut na rozehrání a svobodné místy doslova válcovali a zaslouženě vyhráli 3:1. Svobodní mají právě proto letos velkou
motivaci na zlepšení své hry, neboť minulý
rok to opravdu nebylo to pravé ořechové. I jejich účast byla velmi bídná, dokonce museli
pozvat tři fotbalisty ze Staré Bělé. Faktickým

důsledkem neutěšeného stavu může být několikaletá krize, kdy z řad svobodných odešli
a nadále odcházejí zkušení borci do týmu ženatých. Noví a mladí svobodní hráči se zkrátka do fotbalu nehrnou, a to jich je v Proskovicích opravdu požehnaně. V dnešní době dávají
přednost jiným zálibám, a tak bych byl velmi
rád, kdyby tato pozvánka sloužila i jako výzva
pro co nejširší počet fotbalových fanatiků, aby
si přišli fotbal v Proskovicích také zahrát. Co
naplat, do budoucna budeme nuceni upravit
tradiční fotbalové utkání, neboť by ženatí za
pár let neměli proti komu hrát, a to by byla
velká škoda. Jedna varianta, která se nabízí, je
třeba po vzoru jiných vesnic uspořádat pouliční utkání. U nás by to vypadalo asi takto: Staroveská versus ostatní ulice. Popřípadě uvítáme i další návrhy…
Letošní významnou novinkou, od které si
slibujeme větší atraktivitu celého fotbalového odpoledne, bude zábava pro děti i dospělé a střelba na cíl v brance. Vyhrát můžete
i zajímavé ceny! A na závěr výzva pro všechny fotbalisty: Máš-li doma kopačky, tak neváhej a přijď si zahrát, určitě nebudeš litovat.
Kompletní dresy pro oba týmy zajištěny, sraz
v 15.30 na hřišti! Takže na první květnovou
sobotu srdečně zveme všechny fotbalové příznivce, fanoušky a také rodiny, manželky, přítelkyně, děti a v neposlední řadě naše věrné
proskovické „hoolligans“, kteří svým famózním skandováním vždy vytvoří tu pravou atmosféru (letos by mohli fandit i trošku svoDavid Lyčka a Daniel Kunz
bodným).
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Nový systém poskytování Lékařské pohotovostní služby
Od prvního března letošního roku najíždí
Městská nemocnice Ostrava na efektivnější
systém poskytování Lékařské pohotovostní
služby (LPS)
K nové formě organizace LPS jsme dospěli na základě dlouhodobé sledovanosti návštěvnosti na všech třech našich pracovištích. Na ambulanci v Porubě, na ulici
Bohuslava Martinů a Hrabůvce, na ulici
Dr. Martínka, se návštěvnost v pracovních
dnech pohybovala v řádech jednotek pacientů. O víkendech se počet sice navyšoval,
přesto kapacita nebyla plně využívána. Ambulanci v centru Ostravy, na ulici Varenská,
naproti tomu vyhledávali nemocní ve vyšším počtu. Proto jsme se rozhodli soustředit síly a prostředky z poboček v Hrabůvce
a Porubě do centra Ostravy, na ul. Varenskou a posílit zejména pohotovostní výjezdovou službu. To však zdaleka neznamená,
že bychom omezovali služby veřejnosti. Naopak. Nový systém nám umožní navýšení
počtu výjezdových lékařů, kteří mohou dorazit přímo k pacientovi domů. Postupně
budeme nově nastavený systém vyhodnocovat a podle potřeby upravovat.
Nepřetržitá pohotovost pro dospělé
a zubní ambulance na ulici Varenská, v centru Ostravy, zůstává zachována. Rovněž dětská pohotovost na ul. Janovského. Ta se nachází přímo v pavilonu dětského oddělení.

Seznam pracovišť Lékařské pohotovostní služby a jejich ordinační doba
Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby pro dospělé a jeho ordinační doba

Pracovní dny

Nepracovní dny
a svátky

Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5,
Moravská Ostrava

nepřetržitě

nepřetržitě

Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby pro děti a dorost a jeho ordinační doba

Pracovní dny

Nepracovní dny
a svátky

Budova Dětského lékařství Městské nemocnice
Ostrava, Janovského 6, Moravská Ostrava

15.30 - 6.30

nepřetržitě

Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby zubní a jeho ordinační doba

Pracovní dny

Nepracovní dny
a svátky

Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5,
Moravská Ostrava

18.00 - 6.00

nepřetržitě

Pro nemocné, kteří se osobně na pohotovost na ul. Varenskou vydají, bude mít nově
nastavený systém bezesporu také své výhody. Lékaři na pohotovosti zpravidla posílají pacienty k dalšímu odbornému vyšetření
na specializovaná oddělení do nemocnice. Z hlediska nemocného je tedy mnohem
šetrnější kompletní ošetření takzvaně pod
jednou střechou, v rámci areálu naší nemocnice. Nebude tak muset řešit přesuny, což v praxi mnohdy znamenalo transfer
i mezi několika obvody ve městě. A co rozhodně není nezanedbatelné, že se tak vyhne
placení dvojího regulačního poplatku.

V areálu naší nemocnice se nachází i pohotovostní lékárna. Potřebné léky si tak lidé
mohou po ošetření neprodleně vyzvednout
a začít tak co nejdříve užívat.

Potřebné kontakty:
prostřednictvím ústředny Městské nemocnice Ostrava lze kontaktovat Lékařskou
pohotovostní službu (dospělí, děti, zubní)
na telefonním čísle 596 191 111
pro výjezd sanitky k pacientovi dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na telefonním čísle 596 612 111
Darina Majková, marketing a média

Ze života školy
Máme za sebou první měsíc nového roku,
ve kterém se ve škole děje mnoho důležitého. Probíhají zápisy do prvních ročníků
a je vydáváno vysvědčení za první pololetí školního roku.
O zápisu se píše na jiném místě, já se
zmíním o prospěchu. Naši školu navštěvuje 96 žáků. Za pololetí zameškali v průměru 22,5 hodiny a průměrný prospěch
za celou školu byl 1,219. Nejlepšího prospěchu bylo dosaženo tradičně ve výchovných předmětech, nejhoršího v matematice (1,438). S vyznamenáním prospělo
82 žáků, nikdo nebyl hodnocen stupněm
neprospěl.
Nyní píší žáci pátého ročníku celostátní
testy Kalibro, jmenovitě z českého a anglického jazyka, matematiky, ekonomických dovedností, humanitního a přírodovědného základu. Žáky třetího ročníku
testy čekají v dubnu, a to z českého a anglického jazyka, matematiky a prvouky.
Další celostátní testování čeká žáky pátého ročníku na konci května.
Ve škole se zamýšlíme nad výsledky
žáků a jsme si vědomi, že výsledky žáků
jsou výsledky učitelů. Klademe si otázku,
jak dnes žáky vzdělávat. Vždyť děti, které dnes chodí k nám do školy, půjdou do

důchodu někdy kolem roku 2060. Nikdo
dnes nemá ponětí, jak bude svět vypadat
za pět let a přesto máme děti vzdělávat
tak, aby se v něm neztratily. Vzdělávání
nás má posunout do budoucnosti, kterou
si nyní neumíme ani představit.
Jednou z příčin propadu vzdělávání v České republice je neexistence jasné a sdílené koncepce vzdělávací politiky.
Škola již neplní funkci exkluzivního
zdroje informací jako dříve. Osvojovat si
vzdělávací obsahy (učivo) dnes není cílem
vzdělávání, ale prostředkem. Tedy materiálem, jehož zpracováním, pochopením
souvislostí a zákonitostí, se žáci učí něco
mnohem důležitějšího. Cílem vzdělávání
v současném pojetí je dosažení klíčových
kompetencí - univerzálních způsobilostí důležitých k uplatnění v dnešním světě a k prožití spokojeného života.

Svět se zásadně mění a škola to musí
neustále zohledňovat. Neotřesitelné
pravdy, které platily, když generace dnešních rodičů chodila do školy, jsou nenávratně pryč. Školský systém, vytvořený
v počátcích industriální éry, je dnes již
neakceptovatelný.
V rámci předávání zkušeností a debatou nad tím, kam dál směřovat vzdělávání, jak vzdělávat, co dělat, navštívili naši
školu kolegové ze ZŠ Krmelín. Shlédli výuku ve čtvrtém a pátém ročníku, kde jim
naše paní učitelky předvedly styl a způsob výuky u nás. Těšíme se, že se brzy
zase podíváme na oplátku do Krmelína
a přiučíme se něco my od nich.
Akce školy v nejbližší době:
Na začátku března odjíždí polovina
žáků školy na zimní školu v přírodě do
Starého Města pod Sněžníkem. Doufáme,
že si užijeme spoustu zimních radovánek
na čerstvém vzduchu.
Žáci 2.-5. ročníku absolvují povinný
plavecký výcvik.
Některé žáky pátého ročníku čeká přijímací řízení na víceletá gymnázia.
Prožijeme den s dravými ptáky.
Oslavíme den Země.
Eva Paličková, ředitelka školy
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Zápis do 1. ročníku –
Do školy s Machem
a Šebestovou
Jak už název napovídá, letošní zápis do
1. ročníku se nesl v duchu známé pohádky Mach a Šebestová. V úterý 15.ledna
2013 už na budoucí školáky netrpělivě
čekali žáci 4. a 5. ročníku i paní učitelky.
Hned u vchodu je přivítala žákyně
5. roč., která předala rodičům informace o průběhu zápisu a budoucího školáka
odměnila připínacím obrázkem Macha
nebo Šebestové. Pak se už předškoláci vydali na jednotlivá stanoviště, kde plnili
zajímavé úkoly, např: poznávali zvířátka,
rostliny, geometrické tvary, pohádky, vyzkoušeli si svůj postřeh při práci na interaktivní tabuli, zkusili ohebnost svého
jazýčku , počítali mašle pro Šebestovou,
přednášeli básničku nebo zpívali písničku a další. Na každém stanovišti dostali
navíc malou odměnu.
Někteří předškoláci se pustili do činností hned, s energií a elánem, jiní zpočátku trochu váhali, ale nakonec všichni
celý zápis zvládli na výbornou.
Velký dík patří nejen p. učitelkám, ale
i žákům, kteří se na přípravě a průběhu
celého zápisu podíleli a vytvořili příjemnou atmosféru. Děkujeme.
K zápisu přišlo celkem 23 dětí, z toho
12 z jiných obvodů města Ostravy.
Zdeňka Langová

Upozornění
Ve čtvrtek 28. 3. 2013
v době od 8.00 – 16.00
hodin se bude konat zápis
do mateřské školy.

Malí lyžaři

Život v mateřské škole je plný her, zábavy, poznání a nových zkušeností. Děti zde
tráví většinu dne. Ke zpestření výuky pořádáme divadelní představení v MŠ, školu v přírodě, kurz plavání, návštěvu planetária a ekologického centra, podílíme
se na společných projektech se ZŠ, navštěvujeme jízdárnu v Nové Bělé a mnoho dalších zajímavých aktivit. Letos jsme
přidali i výuku lyžování.
Začátkem ledna jsme se zúčastnili 5-ti
denního lyžařského kurzu ve SKI areálu
Bílá.
Od pondělí do pátku jsme vyjížděli autobusem do lyžařského střediska . Hned
po příjezdu byly děti rozděleny do skupin
po šesti. Výuka byla přizpůsobena předškolnímu věku a podle individuálních
schopností jednotlivců.
Středisko – dětský lyžařský park – je
vybaven novou dřevěnou chatou pro převlékání a občerstvení, pojízdnými koberci, vleky, kolotočem i překážkami. Vše
si mohly děti postupně vyzkoušet. Jízda
v kolotoči nebo ze svahu se občas neobe-

šla bez klopýtnutí nebo pádu. Výuka trvala 2 hodiny denně pod vedením zkušených instruktorů. Zpět do MŠ jsme se
vraceli až k obědu. Pořádně nám vytrávilo. Není divu, že z nás měly paní kuchařky radost.
Formou her se děti den ode dne v technice lyžování zdokonalovaly. Skupinky, které zvládly zastavit v pluhu a oblouku, pokračovaly se svými instruktory
na veřejných sjezdovkách. Pro všechny
byl kurz ukončen závody. Odměnou pro
malé lyžaře nebyly jen diplomy a Brumíci za zvládnutí úkolů, ale i účast rodičů na
závěrečné hodině. Povzbudit své závodníky přišli téměř všichni.
A tak v době, kdy se Ostravsko a jeho
blízké okolí potýkalo s inverzí, strávila část dětí krásný týden plný her na horách. Rodiči byl lyžařský kurz hodnocen
velmi pozitivně, zvláště, když mohli své
děti vidět přímo na závodech.
Věřím, že i příští lyžařský kurz bude
stejně úspěšný.
Danuše Karasová, vedoucí učitelka MŠ

Pochvala učitelskému sboru v MŠ
Dne 15. 1. 2013 ve zdejší základní škole
proběhl zápis budoucích prvňáčků, a jelikož čas neúprosně letí, tak se jej zúčastnila i naše rodina s dcerou.
Zápis byl rozdělen do několika částí
v různých třídách, ve kterých předškoláci
plnili různé úkoly.
Ve třídách u jednotlivých stanovišť pomáhaly učitelkám také děti základní školy, což odlehčovalo atmosféru budoucím
prvňáčkům.
Velký dík patří p. ředitelce Mgr. Evě
Paličkové a jejímu týmu za velmi dobře
zorganizovaný zápis.
Byli jsme mile překvapeni, když jsme

zde potkali i paní ředitelku a učitelky
zdejší mateřské školy. Ty děti při plnění
úkolů fotografovaly a nám rodičům pomáhaly se zorientovat, kam, do které třídy jít.
Je vidět, že jim naše děti nejsou lhostejné a bylo od nich velmi milé, když měly
zájem a přišly dětičky svou přítomností podpořit, což nás rodiče velice potěšilo.
Chci touto cestou poděkovat ředitelce
a učitelkám mateřské školy, jsou velmi
milé, vstřícné, se srdcem na pravém místě. Díky jejich zodpovědnosti mohou mít
rodiče pocit, že jejich děti jsou v bezpečí a
dobrých rukou.

Naše proskovická školka je určitě vzorným příkladem pro jiné mateřské školy.
Budoucím rodičům mohu zdejší školku jen doporučit, určitě budou spokojeni
stejně jako já a jsem přesvědčena, že mluvím i za všechny rodiče, kteří své děti do
této školky svěřili.
Děkuji, že jste, zůstaňte i nadále takové, jaké jste, my i naše děti Vás máme
moc rádi.
Vážené paní učitelky
a paní ředitelko,
přeji mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Anna Kubánková
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Již tradičně se na druhý vánoční svátek 26. 12. 2012 konal Vánoční turnaj ve stolním tenise v kategoriích mužů
a žen v místní Sokolovně. Turnaje se aktivně zúčastnilo 16 mužů a 5 žen ať už z řad registrovaných nebo neregistrovaných hráčů.
Velmi vysokou úroveň přinesla kategorie registrovaných mužů ve dvouhrách. Rovněž kategorie žen ve dvouhrách,
kterou se podařilo obsadit poprvé, přinesla velmi zajímavé souboje. Na závěr ještě byla pro velký zájem vyhlášena soutěž ve čtyřhrách. Až do pozdních odpoledních hodin tohoto vánočního svátku byly k vidění hezké sportovní výkony a všichni účastnici se velmi dobře bavili v této vánoční náladě.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Dvouhra registrovaných mužů:
1. Martin Kunz
2. René Frais
3. Karel Sýkora
Dvouhra neregistrovaných mužů:
1. Jaromír Osička
2. Marcel Svetlík
3. Jan Hrib

Dvouhra žen:
1. Ivana Kunzová
2. Veronika Kadlecová
3. Regina Šerá
Čtyřhra:
1. René Frais, Jiří Žídek
2. Lukáš Kunz, Martin Kunz
3. Tomáš Kadlec,
David Urbánek
Tomuto Vánočnímu turnaji dospělých předcházel turnaj mladších
a starších žáků a žaček dne 19. 12.
2012. Turnaje se zúčastnili 4 mladší žáci
a 1 žačka a 6 starších žáků.
Všichni účastnici byli na závěr
odměněni diplomy a věcnými cenami.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Dvouhra mladších žáků:
1. Martin Janočko
2. Lukáš Kunz
3. Bára Vašíčková

Dvouhra starších žáků:
1. Vojtěch Adámek
2. Tomáš Vašíček
3. Adam Klečka
Připomínám pravidelné tréninky, které
probíhají vždy ve středu a v pátek – žáci
od 16.30 a dospělí od 18 hod.
Za oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Proskovice Martin Kunz

Český svaz žen Proskovice
Pro rok 2012 jsme si naplánovaly spoustu aktivit, které se nám podařilo splnit,
přestože mezi námi je už řada žen, které ze zdravotních důvodů se nemohou zúčastnit všech akcí. Je pravdou, že věkový průměr v místním svazu žen se zvýšil
na 65 let. Věřím ale, že i mezi mladšími
ženami v obci se najdou takové, které se
zapojí do této organizace a oblíbí si některé naše činnosti. Vždyť naše výtvarná
dílna přináší i nápady pro práci s dětmi.
Navštěvujeme výstavy, pořádáme krátké
tematické jednodenní zájezdy, čtvrtletně
navštěvujeme arterapii, pořádanou DK
Akord, kde se učíme malovat na hedvábí i sklo. Oblíbené jsou pro nás i dopolední akce, pořádané zahradnickou školou, kde se učíme vázat kytice ze suchých
květů, velikonoční i vánoční věnce. Některé naše členky prezentovaly své výrobky i na festivalu Patchworku v K-triu
v O.-Hrabůvce. Na první místo to nebylo, ale i zúčastnit se - byla velká radost.
Musím vzpomenout i podařený výlet do
Lískovce u Frýdku-Místku, kde jsme navštívily cukrářskou výrobnu Marlenky.

Seznámily se s postupem výroby i s historií vzniku této arménské pochoutky.
Pozvání přijaly i některé členky TJ Sokol. Také předvánoční jarmark, na který
se každoročně těšíme, poctivě připravujeme - proběhl k velké spokojenosti naší,
pořadatelů a také ohlasy veřejnosti byly
jen kladné.
Pro tento rok máme také připraveny akce, jako jsou přednášky cestovatelů, přednášky o zdraví a kosmetice, zdravé výživě. Už dnes se těšíme na výlety do
Lázní Teplice nad Bečvou, Darkova, na
zámek v Hradci nad Moravicí a Raduň.
Přijali jsme pozvání na hodinovou vycházku po Vítkovicích, „kde se projdeme

městem pod továrními komíny, kde každá ulice končí továrnou, potrubím nebo
stožárem. Jsou výjimečné pro půvab průmyslové secese, pro ornamenty tvořené
cihlami, pro krajkoví stožárů, kde místo barokních věží ční do nebe desítky komínů. Vysoké pece, koksovna a mezi tím
unikátní kolonie domů z červených cihel. Poslechneme si historii první závodní nemocnice i jeslí, převratnou novinkou doby, kostela sv. Pavla. O původní vsi
Vítkovice a české historii vypovídá Český
dům,“ těmito slovy nás pozvala kronikářka Vítkovic p. Lenka Kocerzová, se kterou se sejdeme asi 21. března. Odpoledne ukončíme návštěvou Domu u Šranků,
kde nás přivítá atmosféra starých časů
a vrátíme se do doby našich babiček, zákoutí vítkovických domácností, šicích
strojů, rýsovacích prken a hliněných kuliček, Genius loci Vítkovice vás zve.
Za ČSŽ Věra Slívová

Plán akcí na rok 2013 je vyvěšen
na nástěnce u obchodu.
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SDH Proskovice
Rok se s rokem sešel a členové SDH Proskovice se sešli na výroční valné hromadě, která se konala dne 20. 1. 2013 v sále
restaurace U Psoty, kde jsme shrnuli rok
minulý a naplánovali rok letošní. A tak
bychom chtěli informovat i Vás, kteří jste
se schůze nezúčastnili.
V minulém roce jsme docílili mnoha
úspěchů, mezi které patří zdařilý nábor
mladých hasičů a úspěšná práce s nimi
a velice nás těší jejich viditelné pokroky
v hasičských dovednostech a znalostech.
Dále mezi velký úspěch patří opětovné založení družstva žen a doufáme, že jim jejich zapálení vydrží. Ještě jsme v loňském
roce uspořádali ples, pouťovou zábavu,
hasičské závody. Také jsme s obcí a ostatními spolky uspořádali akci pálení Svatojánských ohňů. Výjezdová jednotka se
v loňském roce podílela na čištění vpustí
potoků, které se v minulosti ucpávaly a zaplavovaly okolní sklepy a garáže rodinných
domů. Prořezávali jsme stromy na ulici
V Tišinách a u hřbitova. Jinak byl loňský
rok pro výjezdovou jednotku klidný a bez
jakýchkoliv mimořádných událostí.
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V letošním roce máme naplánovány
opět tyto akce, které jsme uvedli, tzn.: nábor mladých hasičů v měsíci dubnu, dále
pouťovou zábavu v měsíci květnu, v červu dětský den, pálení svatojánských ohňů
a hasičské závody, které by se měly uskutečnit 1. září 2013. Již se nám podařilo
uspořádat hasičský ples, který se konal
2. února 2013 a velmi se vydařil.
O všech těchto událostech Vás budeme
včas informovat na našich nových webových stránkách www.sdhproskovice.cz.
Zde si můžete také prohlédnout nějaké
fotografie a spousty videí ze závodů, kterých jsme se zúčastnili. Na těchto stránkách, v sekci formuláře, můžete také přihlásit své dítě do našeho SDH.
Chtěli bychom Vám všem poděkovat za
přízeň, kterou k nám chováte, a doufáme,
že se s Vámi budeme potkávat na námi
pořádaných akcích. Rádi také přivítáme
nové členy do našich řad, zejména do výjezdové jednotky a družstva mladých hasičů všech věkových kategorií.
Autoři článku David Michálek
a Zdeňka Sojková
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