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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
život je jako jízda na kole. Nezná zpátečku, takže je možný jenom pohyb
vpřed. Přesto čas od času touží člověk
vrátit své kroky do doby dětství, mládí, někam, kde mu bývalo dobře. Předvánoční vzpomínání na šťastné chvilky v rodině, s přáteli, v krajině, kterou
máme rádi, zahání spolehlivě do pozadí stresující zážitky současného života.
Přeji Vám proto hned v úvodu šťastné
Vánoce, zdraví a spokojenost v novém
roce.
Rok 2014 bude pro Proskovice jubilejní. Uplyne 620 let od první zmínky o existenci naší obce, proto veškeré kulturní, společenské a sportovní
dění směřujeme v příštím roce k tomuto výročí. MOb oslaví 620 let obce spolu s místními spolky, ZŠ a MŠ Svatojánskými slavnostmi v červnu. Během roku
Vám nabídneme nové pohlednice Proskovic, chceme také zrealizovat opravu pískovcového kříže s balustrádou
a místních kapliček.
Malým návratem do minulosti se stala 17. 11. 2013 akce Návraty tradic do
krajiny. Odpoledne se sešla u Kříže na
Horním konci obce komorní skupina
zájemců, s níž jsme se prošli k Dolovému potoku a pak po Světlovské ul. ke
hřbitovu k nově instalovaným vitrínám
se svatými obrázky. Naše pozvání přijal pan farář římskokatolické církve Jan
Czudek a paní farářka československé
církve husitské Gabriela Biolková, kteří
obnovené křesťanské symboly požehna-

Zimní vydání 2013
li a vysvětili. První zastavení patřilo sv.
Anežce, druhé sv. Marii. Vitríny vyrobil pan David Poloch, oplechování Martin Kunz, obrázky dodal MUDr. Tomáš
Folta ze Staré Bělé, skenování obrázků
provedla paní Lucie Neuwirthová, úpravu vitrín paní Hana Sýkorová, připevnění na stromy pan Karel Sýkora a Martin Menšík. Obě zastavení obohatili svým
výkladem pan Václav Nováček a kronikář
Proskovic pan Jiří Lyčka. A tak se mnozí dověděli, že přes Dolový potok, Mečník chodili Proskovjáci do starobělského kostela a také po této historické cestě
probíhaly pohřební průvody na starobělský hřbitov v období, kdy v Proskovicích
hřbitov a kostel ještě neexistoval (hřbitov
dostavěn r. 1945, kostel r. 1946).
Velkou zásluhu na realizaci akce má
náš zastupitel pan Karel Sýkora, který
svůj vřelý vztah k lidem a krajině prokazuje neustále konkrétními počiny. Spolu
s místostarostou panem Zdeňkem Dvorským přikládají ruku k dílu při opravách
mostů a můstků, sloužících turistům,
cyklistům, v zimě běžkařům. Na hranici
Proskovic a Košatky přes Ondřejnici stojí most Zdeněk (Dvorský), u cyklostezky
ve směru do Staré Bělé můstek Břetislav
(Kaloč), na hranici katastru Proskovic
a Staré Bělé přes Mlýnskou strouhu most
Dalibor (Šplíchal), budovaný starobělskými velocipedisty, lyžaři, s přispěním
proskovických aktivistů. Názvy dřevěných mostů souvisí samozřejmě se jmény stavitelů a hospodářů - těch, kteří neustále dbají na jejich údržbu a pořádek
přírodního prostoru kolem nich. Podobně postupuje Karel Sýkora se Zdeňkem
Dvorským při údržbě a opravách studá-

nek, jedna z nich s názvem Petr (Klus) se
nachází v lese Pod Ferdu-v blízkosti rod.
domku Petra Kluse u St. Bělé. Seznámení se studánkami si však necháme pro
příští zpravodaj.
Na jarní měsíce je připravena další akce k obohacení přírodního prostoru v Jarkově, kde byl již instalován reliéf
sv. Huberta – patrona myslivců, vyrobený ze dřeva také panem Karlem Sýkorou.
Myšlenku zasadit sv. Huberta do jarkovského lesa, kam naši předkové chodívali
smažit vaječinu na sv. Ducha, kam vedly
kroky myslivců po honech a kde se občané Proskovic scházeli posedět u ohně,
zazpívat si a pobavit se, zrealizoval pan
Jaroslav Lazecký. Ochotně mu pomáhal
pan David Syslo. Tajemné kouzlo této
části lesa si zasluhuje více pozornosti,
takže budete pozváni k posezení u táboráku v Jarkově, až bude tepleji.
Jména aktivních proskovických občanů zde uvedená svědčí o zájmu, vztahu ke krajině a k lidem v ní žijícím.
Samozřejmost jejich počínání je přirozeným důkazem toho, že jsou tady doma.
MOb Proskovice děkuje všem jmenovaným za pomocné ruce, čas a tvůrčí nápady v této oblasti života naší obce a přeje
Vám všem při procházkách Proskovicemi
příjemné zážitky ze vzájemného potkávání nejen o Vánocích.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na Vánoční koncert, který se bude konat 27. 12.
2013 v 18.00 hod. v našem kostele. Koledy, vánoční písně, spirituály a sborovou
tvorbu s náboženskou tématikou zazpívá Komorní sbor Ostrava pod vedením
Pavly Dědičové.
Marie Matějová, starostka

Omezení úředních hodin v závěru roku na Úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2013 bude pondělí 30. 12. 2013 s úředními hodinami od 8,00 do 15,30 hodin.
První úředním dnem v roce 2014 bude čtvrtek 2. 1. 2014 s úředními hodinami od 8,00 do 14,00 hodin.
Děkujeme za pochopení a přejeme vánoční pohodu a dobré vykročení do nového roku.
Miloslava Vidličková
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Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na provádění zimní údržby – odstraňování sněhu z místních
komunikací a na odstraňování sněhu z chodníků a provádění posypu po místních komunikacích – Sojka Václav a Sojka
Stanislav
• projednala protokoly o výsledku kontrol provedených v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice – veřejnosprávní, Okresní správa sociálního
zabezpečení, záznamy z prověrek BOZP za rok 2013
• rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice ve výši 5 000,- na pořízení materiálu pro zájmový kroužek
Plastikových modelářů
• rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu s firmou EP Energy Trading, a.s. na rok 2014
• schválila harmonogram prací na přípravě návrhů pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Proskovice na
rok 2014 a návrhu rozpočtového výhledu na rok 2015–2017,
• vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice k datu
30. 9. 2013
• rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování kompletní žádosti o dotaci do výzvy regi-

•

•

•

•

•

onálního operačního programu region soudružnosti Moravskoslezsko k projektu „Zvýšení bezpečnosti pro pěší na ul.
Světlovské – výstavba chodníku a opěrné zdi“ Ing. Jiřímu
Křupkovi
rozhodla o převodu veřejného osvětlení z majetku MOb Proskovice do majetku Statutárního města Ostravy. Jedná se
o veřejné osvětlení na ulici Jarkovská v rámci stavby „Proskovice – RD U Vodojemu, 1. stavba, Řadové domy 1. etapa,
SO 009 – Veřejné osvětlení“
doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Proskovice
schválit návrh rozpočtu městského obvodu Proskovice na rok
2014 a rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017
rozhodla o organizaci akce „Předvánoční setkání s hudbou
a občerstvením“, konané dne 13.12.2013 za účasti zástupců
místních zájmových sdružení, členů zastupitelstva a zaměstnanců úřadu
vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
za školní rok 2012/2013
schválila termíny zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady
městského obvodu Proskovice na rok 2014.
Miloslava Vidličková

Předvánoční pozdravení
Vážení občané Proskovic,
jsme tady již dlouho. Kdo? No přece
my, rybáři. Takže zdravím „Petrův zdar“.
Rád bych vás seznámil s naší činností
ve vaší obci. Je nás asi 35 registrovaných
členů v rybářském svazu. Z tohoto počtu
je 26 rybářů organizováno v MO ČRS Stará Ves. Rybáři Proskovic se starají o revír
Proskovice, který sestává z chovného rybníku „Myslivjak“, který slouží k pěstování
lovných ryb. Zde je lov ryb zakázán! Nyní
je již po výlovu, kterého se účastní nejen
rybáři, ale i veřejnost. Na výlov se vždy těšíme, je to pro nás rybáře finále celoroční
práce. S výsledky jsme poslední roky velmi spokojeni, přírůstky ryb jsou opravdu
solidní. Poslední roky se dokonce kapři
vytřeli, takže máme vlastní násadu.
A nyní konkrétněji: po výlovu ryb ručně
odbahňujeme loviště, následně vápníme
dno rybníka, na jaře opět odbahňujeme,
čistíme břehy, zpevňujeme hráze a čistíme ručně celý přítok od Jarkovského
potoka v délce asi 400 metrů. Tyto práce musíme stihnout do poloviny března.
Pak rybník napouštíme a zarybníme kapry (15 – 25 cm), amury, štikou a bílou rybou (plotice, perlín). Od zarybnění do výlovu se ryby pravidelně krmí, v létě bývají

pravidelně potíže s vodou (nedostatek),
takže ji musíme dělit mezi rybník a slepé
rameno. Začátkem listopadu následuje finále – výlov. Celková váha vylovených ryb
je cca 1100 kg v délce 45 – 50 cm. Vylovené ryby se následně rozváží do všech revírů v rámci MO ČRS Stará Ves. Na vysvětlenou musím uvést, že MO ČRS Stará Ves
hospodaří ještě na dalších 5 rybnících,
které slouží k pěstování ryb. Tyto nasazené (lovné) ryby pak my rybáři můžeme
na udici chytat v průběhu roku, a to i na
Vánoce. Celkem tak ročně odpracujeme
v Proskovicích 300 hodin.
Vážení občané, je třeba říci, že proskovický rybník je velice malebný, hlavně při
západu slunce. Navíc zde můžete posedět

a vidět volavky, divoké kačeny, ondatry,
užovky, žáby. Na řece Ondřejnici se můžete setkat i s bobrem a vydrou. Vycházka stojí za to.
Jsem hospodářem již delší dobu, a proto chci touto cestou poděkovat především
za úzkou spolupráci a přátelství členům
mysliveckého sdružení. Nechci také zapomenout na městskou policie, která provádí pravidelně kontroly kolem myslivecké
chaty a rybníka.
A nyní nepříznivá zpráva pro ty, kteří
by chtěli v zimě na rybníku bruslit. Rybník nelze na zimu napustit ani do poloviny hladiny. Důvod je jednoduchý. V březích při napuštění zazimují ondatry, které
chodbami rozryjí hráze i do dvou metrů hluboko. Na jaře pak nejsme schopni
doplnit úniky vody. Proto děkuji za pochopení situace, rádi bychom tak učinili.
Tímto jsem vám alespoň trošku představil práci a koníček nás proskovických „tichých bláznů“.
A že již jsou tady Vánoce a nový rok,
přeji všem za rybáře hodně štěstí, zdraví
a zlatavého kapra v podobě řízků na vánočním stole.
S pozdravem všem „PETRŮV ZDAR“
hospodář za Proskovice – Václav Malínský
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Z historie obce před 100 lety
Hlavním úkolem byla výstavba silnice ke
Staré Vsi, která byla pracovní příležitosti
jak pro nejchudší nádeníky, tak i sedláky,
jež vozili stavební materiál. Okresní silniční výbor se po několika žádostech obce
usnesl, že převezme obecní cestu do kategorie silnic II. třídy prozatímně, dokud
nebude dokončena staroveská část. To už
byl úspěch, neboť svitla naděje na čerpání dotace a současně tlak na Starou Ves se
zahájením prací na jejich úseku k Jarkovu. Za pohrabáče byl navržen pan Emil
Kašpárek.
Rok 1913 byl pro obec volební. Byl zvolen obecní výbor. Novým starostou se stal
pan František Sýkora (předtím pan Alois
Psota). Dalšími členy byli pan Josef Matěj, František Rek, Alois Lyčka, Antonín
Urbánek, František Slatinský, Alois Jařabáč, František Kašpárek, Alois Matěj, Karel Sýkora, Alois Psota a Antonín Sunek.
Do stavební komise byli na tři roky jmenováni pánové Psota a Slatinský.
Chudinský fond nadále povede pan
František Matěj.
Školní rada byla zvolena ve složení pan
Josef Matěj, Alois Lyčka a Antonín Urbánek.
Z obecních funkcionářů je písařem pan
Vilém Lébl (učitel), kasířem (pokladníkem) pan Josef Matěj, za roční odměnu
20K.
Obecním poslem zůstává pan Inocenc
Adámek.
Úřední listiny (úřední deska) budou
vystaveny v obecním hostinci. Mimo to
budou aktuální informace šířeny oběžníkem, který je předáván z chalupy do
chalupy (dnes nahrazeno obecním rozhlasem).
Obecnímu hlídači (ponocnému) bude
připomenuto, jak dlouho má oznamovat
noční čas (každou hodinu), a to přes zimu
od 1. listopadu do 1. dubna od desíti hodin
večer do tří hodin ráno a od 1. dubna do
1. listopadu od jedenácti hodin večer do
dvou hodin po půl noci.
Pro opravu cest byla ustanovena komise ve složení pan Psota, Fr. Matěj, Janša a Fr. Sýkora, která se na místě samém
usnese o nutných opravách a termínu
provedení.
Obecní výbor schválil odprodej částí
návsí panu Luskovi, Míčkovi a Olejčíkovi
(dnes v místě ul.Staroveské, naproti konečné zastávky MHD). Kupní smlouvy se
zašlou k odsouhlasení Zemskému výboru.
Obecní výbor schválil Dolnímu vodní-

Pochod hasičů – dnešní místo vedle točny autobusů MHD Na Smyčce
mu družstvu půjčku ve výši 235K s úročením 8,25%.
Panu Františku Balcarovi se povoluje
umístění včel na obecním pozemku v Padole (za obecní hospodou) na pět roků za
roční poplatek 20 hal.
Obec se připojila k deputaci starostů
z Ostravska a Místecka do Vídně k C.k.
ministerstvu s žádosti za urychlené provedení regulace řek Odry a Ostravice. Poslední povodně nadělaly hodně škod. Téměř každý rok se musí na podzim a v zimě
opravit tarasy. Na nejvíce ohrožených
místech nutno zatlouct nové piloty a vyplést vrbovými větvemi. To vše se muselo zajistit k ochraně břehů ještě před jarními vodami. Letos došlo dále k narušení
hráze bývalého rybníka, která brání k rozletí vody do blízkosti obce. Na žádost obce
poskytla správa kapitolního velkostatku materiál (dřevo) k provedení opravy.
Zde připomínám, že olomoucká kapitola je největším vlastníkem pozemků a luk
v katastru Proskovic. Na pozemcích však
nehospodaří, ale jsou dlouhodobě pronajaty, proto má zájem, aby nedocházelo
k jejich znehodnocení.
Obec se připojila k žádosti okolních
obcí o elektrifikaci a osvětlení.
Podle přípisu okresního hejtmanství
nutno označit všechny obytné budovy čísly popisnými, tedy i výměnky. V Proskovicích se jedná o přidělení č.p. následovně:
č. p. 31

pan Kašpárek

69

Psota

70

Janša

71

Matěj František

72

Durčák

č. p. 73
74

pan Matěj Felix
Sýkora František

75

Matěj Josef

76

Sunek

Dále okresní hejtmanství informovalo
široké okolí o přípravě technických předprací pro výstavbu železniční tratě z Moravské Ostravy přes Brušperk do Kozlovic.
Okresní hejtmanství dále apelovalo na
rolníky, aby chovali mladý dobytek na
maso. Ve městě se projevoval nedostatek hovězího masa, které bylo zajišťováno nárazově, neboť dobytek byl přihnán
z větších vzdáleností (např. až z Halíče) a nebylo možno po porážce všechno
ihned využít nebo skladovat. Místní sedláci a chalupníci upřednostňovali prodej
mléka. Každý den jezdili mlíkaři s mlékem a máslem do města a lidé měli sice
malý, ale pravidelný příjem peněz. Chov
dobytka na maso byl náročný a to si mohl
málo kdo dovolit.
Obec musela trvale řešit sociální problémy s chudými. Bylo rozhodnuto poskytnout obecnímu almužníkovi Nyklovi
5K měsíčně a almužnici Borovcové 3K za
pečování o Vysockého.
Obec obdržela žádost města Vídně na
úhradu 6K, jež poskytlo jako okamžitou pomoc Evě Balcarové, kterou opustil
manžel a zůstala bez prostředků.
Obec se snaží o naplnění obecní pokladny a soustavně vymáhá i menší dluhy
a poplatky. Byl přivítán přípis Zemského
výboru o novém zavedení přirážky z prodeje vína a kořalky (spotřební daň) do zisku obce.
Jiří Lyčka, kronikář
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K letcům počtvrté – Alois Vávra a Proskovice
Když jsme loni vzpomínali na popravené
bratry sokoly Jaroslava Matěje, Františka Koutného a Aloise Ranochu, v příspěvku se objevil i Alois Vávra. V Krmelíně
jsme si připomněli 70. výročí jeho smrti
– zahynul 18. listopadu 1943. Jeho jméno
souvisí s odbojovou činností i v Proskovicích na začátku 2. světové války.
Vávra se narodil 13. 10. 1914 a maturoval na učitelském ústavu v Příboru.
V r. 1938 se stal por. jezd.. Po rozpuštění čs. armády se zapojil do Obrany národa (ON). Krajským velitelem ON byl pplk.
Edmund Klímek a velitelem okresu Moravská Ostrava se stal právě Vávra, který tím „vstoupil na proskovickou půdu“.
Obranáři si zvolili těžkou cestu a jejich
osudy pak byly kruté a tragické. Začal boj
na život a na smrt! Jména místních i okolních odbojářů si může každý přečíst na
památnících i na tablech.
V krajském velení byli tehdejší naší
občané Matěj i Koutný velmi aktivní.
Ale konspirace nebyla silnou stránkou
ON a výsledkem bylo postupné zatýkání Klímka a ostatních od 23.11.1939 do
1.5.1940. Alois Vávra byl už v této době
ve Francii. Celé krajského velení - pplk.
Edmund Klímek, škpt. L. Mácha, Č. Rusek, por.let. Jaroslav Matěj, František Koutný, Zd. Říha a Arn. Smetana byli v Berlíně-Plötzensee „popraveni
gilotinou mezi 4.58 a 5.09 ráno ve čtvrtek 24.9.1942, popravčí Hehr, jedna poprava trvala 24 vteřin“. Plánovaný čas na
exekuční výkon sedmi odsouzených trval
11 minut… Ale Obranáři v odbojové činnosti pokračovali. Nejsou zapomenuti byli to spolubojovníci Aloise Vávry z Krmelína a dalších z okolí.
A jak to vlastně bylo s Vávrou?
Vydal se 29. prosince 1939 přes Slovensko a dále „balkánskou cestou“ až do Sýrie(!) a po moři do Marseille. Po porážce

začal „jeho“ šestnáctý, vlastně poslední
let: Start 23.53, Liberátor „E“ 872, velitel
F/L Metoděj Šebela, DFC. Úkol: protiponorková hlídka. Blízko Brestu byli sestřeleni německými stíhači a posádka devíti
mužů ve vodách Biskajského zálivu zahynula. Alois Vávra z Krmelína, bývalý velitel ON v Mor. Ostravě se zařadil mezi 250
padlých a nezvěstných příslušníků legendární 311. československé bombardovací
perutě.

Francie přijel lodí M.A. el Kebir do Anglie
a byl zařazený do důstojnické zálohy. Ovšem od 6.6.1942 již sloužil v čs. letectvu,
povýšený na npor.let.. A za půl roku byl
přijatý do Britského královského letectva
pod os.č. RAF/138872.
Vzhledem k jeho osobnostním charakteristikám se stal navigátorem. Devítiměsíční výcvik byl náročný. Zvládali astronavigaci, práce s přístroji, výpočty, mapy,
šifrování, komunikaci v angličtině, střelby, seskoky padákem, přežití na moři….
Alois se 14. dubna 1943 hlásil u čs. 311.
bombardovací perutě na základně Talbeny. Bylo po Stalingradu a Sokolovu, v Tunisku boje končily a Bitva o Atlantik vrcholila.
První operační let navigátora F/O (Flying Office) npor. Aloise Vávry se uskutečnil 1. května 1943 v letounu Wellington
„G“ 477, velitelem byl W/O Styblík , trvání letu 7 h 37 minut, výška 1100ft. Absolvoval ještě pět hlídek ve „velouších“ a po
přezbrojení na Literátory následovaly již
z nové základny Beaulieu jeho šestý a další lety nad moře. Večer 17. listopadu 1943

A závěr?
Divizní generál Karel Janoušek napsal
v březnu 1946 otci panu Aloisovi Vávrovi dopis, ve kterém konstatuje, že „..Váš
syn položil život v boji proti nepříteli jako věrný syn své země a jako
statečný obhájce našich společných
ideálů a svobody“.
Paní Amálie Vávrová obdržela 15. 3.
1947 od velitele letectva div. generála Aloise Vicherka dopis, ve kterém se mj. píše:
„V uznání nejvyšší oběti … a v ocenění zásluh, ...byl povýšen na věčnou paměť npor.let. Alois Vávra ...
na štábního kapitána letectva. Ujišťuji Vás, že československé letectvo
nezapomene jeho oběti a zachová
navždy světlou památku jako zářivý příklad obětavosti a lásky k vlasti a letectvu. Čest jeho jménu, práci
a památce!“ A byl taky vyznamenán
Československým válečným křížem
1939 „In memoriam“.
Buďme hrdi na tohoto muže, který
s por.let. Jaroslavem Matějem a Františkem Koutným krátce velel i místním odbojářům. Mnozí z nich - tak jako vyjmenovaných sedm a další - položili svůj život
za svobodu!
A opakuji: Čest jejich jménům, práci a památce!
Karel Sýkora, člen zastupitelstva

Ze života školy
Sedli jste si někdy ke stolu a spočítali, kolik hodin jste ve svém životě strávili školní docházkou? A jaký vztah ke škole
máte dnes? Ať už se vám vybavilo z povinné školní docházky cokoliv nebo kdokoliv, většinou to jsou vzpomínky milé či
usměvné. Ani dnes neztrácí škola svůj významný vliv na budoucího mladého člověka.
Čím dál tím více se skloňuje otázka
normální výchovy – čí je to vlastně úkol?
Rodičů? Vzdělávacích institucí? Obojího?

Kloním se k názoru, že obojího. Těžko
mohu chtít po dítěti, když mě ráno potká
na chodbě školy, aby pozdravilo, když:
1) ani ráno doma se nikdo nezdraví, 2)
rodiče pozdraví málokoho, 3) lidé v obci
se přestali zdravit všeobecně. Co udělám?
Pozdravím já jako první. Třeba se to dítě
jednou naučí. K etické výchově toho patří
daleko více, ale umět slušně pozdravit je
zásadní věc. A když k pozdravu přidáme
úsměv, který nic nestojí, je hned na světě
veseleji.
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Během měsíce října, listopadu i prosince proběhlo ve škole mnoho aktivit, které
nějakým způsobem obohatily život školy.
Mezi zdařilé patřilo Halloweenské odpoledne ve škole plné soutěží, tance i strašení. V prostorách školy bylo vystaveno
na 25 vyřezávaných dýní, jedna hezčí než
druhá. Ještě v říjnu podala škola tři žádosti o dotaci na rok 2014.
Rok ve škole i po škole – žádost o dotaci na celoroční volnočasové aktivity pro
žáky.
Reciproční návštěva partnerské polské
školy z Górzy Ropczyckiej – zakončení
společného ročního projektu „Olympijské
hry“ realizovaného naší školou formou týdenní návštěvy polské školy u nás, uspořádání školních olympijských her, tvorbu
trojjazyčného pojmového slovníku (anglicko-polsko-český) na téma sport a na
doprovodné aktivity.
Tradice, zvyky a obyčeje v proskovické
mateřské škole – celoroční volnočasové
aktivity pro děti MŠ – společné prožívání lidových tradic, zvyků a obyčejů, tradic
MŠ a tradic obce s rodiči a místní komunitou.
V letošním roce škola obdržela dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší SMO ve výši 4.500,- Kč na dítě.
Na základě této dotace pořádáme školu v přírodě v hotelu Moravice v Karlově

pod Pradědem v termínu do 16. 1. 2014 do
30. 1. 2014.
Listopad byl na akce velmi bohatý.
7. 11. 2013 proběhla v odpoledních hodinách v 1. třídě Pisálkova slavnost. Žáci
prokazovali rodičům, paní učitelce i paní
ředitelce své umění držet tužku a lehkého psaní, aby mohli začít psát perem. 12.
a 26. listopadu se do školy přišli podívat
předškoláci. Seznamovali se s prostředím
školy, vyzkoušeli si sezení v lavici, hlásit
se o slovo. Až přijdou 4. února k zápisu,
škola pro ně již nebude neznámé prostředí.
10. listopadu si všechny paní učitelky s žáky pozvaly rodiče a přátele školy
do vyučování. Záměrem bylo prezentovat veřejnosti, jakými metodami ve škole pracujeme. V jedné hodině sice nebylo
úplně možné ukázat různorodost metod
a forem práce, které používáme, ale viděli podstatné. Metodu clil, činnostní učení,
metody RWCT i výuku matematiky podle
profesora Milana Hejného.
19. 11. se konaly pohovory o prospěchu
a chování.
Od 11. 11. do 17. 11. byl ke škole přistaven kontejner na starý papír. S největší
pravděpodobností jej opět objednáme během měsíce ledna. Přivézt starý papír mohou všichni občané, pomůžete nám tím ve
sběrové soutěži.

29. 11. od 16 hodin se ve škole sešla
celá řada tvořivých přátel školy. Bylo pro
ně připraveno celkem pět dílniček. Velké
poděkování patří maminkám našich žáků
paní Michaele Kozubkové, Lucii Neuwirtové a Ivě Čihánkové. Rovněž děkujeme
paní Věře Slívové a slečně Tereze Bartošové.
Na 5. 12. se děti moc těšily. V rámci
projektu Advent jsme zorganizovali dopoledne plné nejen zábavy pod názvem My
se čertů nebojíme. Žáci 5. třídy již dlouho dopředu zapisovali do čertí knihy prohřešky spolužáků, aby byly v tento den
přečteny a bylo rozhodnuto o čertím trestání. Nejdříve však všichni ve třídách psali dopis Ježíškovi a povídali si o svatých
adventního času (sv. Ondřej, sv. Barbora,
sv. Mikuláš, sv. Lucie,…)
6. 12. jsme se tradičně účastnili vánočního jarmarku.
Každý pátek od 29. 11. jsme společně zapalovali svíčky na adventním věnci,
který jsme opět dostali darem od paní Milady Konečné. Vždy vystoupila jedna třída
s krátkým programem. Kalendářní rok ve
škole jsme ukončíme 20. 12. společným
posezením ve třídách.
Šťastné a veselé Vánoce, do nového roku smělý krok, hodně zdraví,
síly a úsměvů.

Z mateřské školy – co jsme už zvládli
První tři měsíce školního roku v naší mateřské škole nebyly jen ve znamení adaptace nových dětí na nové prostředí
a dětský kolektiv. Bylo to také období společných aktivit
a projektů s rodiči i ZŠ.
V září navštívilo naši MŠ Divadlo Smíšek s pohádkou „
Veselá školička“ a začal kurz plavání pod vedením Mgr.
Dagmar Pustkové. Od října probíhá v MŠ kurz atletiky
sportovního klubu Vítkovice – Atletická školička.
Podzimní tvoření se uskutečnilo 22.10. a děti si se svými
rodiči mohli vyrobit lampión z přírodnin – větvičky a listy - a pečícího papíru. Na Halloweenské párty v ZŠ si děti
mohly vyzkoušet svou odvahu, zhotovit si pavoučka nebo
se nechat se strhnout rejem strašidel na diskotéce v tělocvičně.
V listopadu se předškolní děti zúčastnily dvou setkání
v projektu“ Těšíme se do školy“, skončil kurz plavání – poslední hodinu mohli navštívit i rodiče.
V nadcházejícím období se budeme chystat na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Danuše Karasová, vedoucí učitelka MŠ

Eva Paličková
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Svaz žen Proskovice
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně organizace svazu žen v Proskovicích ukončí koncem roku svoji činnost, bude naše skupina žen pracovat pod názvem Kreativní klub. Budou zachovány všechny akce, jako jsou kreativní středy v MŠ, jednodenní poznávací výlety a nadále budeme spolupracovat s Mateřskou a Základní školou.
Také se rády zúčastníme všech akcí - pořádaných obcí - jako je již tradiční vánoční jarmark a také vylepšíme svou účastí Proskovickou pouť ve spolupráci s místními hasiči.
Tímto chci také poděkovat stávající předsedkyni p. Svatavě Sojkové za dosud
dobře odvedenou práci v místní organizaci ČSŽ a zároveň poblahopřát k jejímu
životnímu jubileu jménem všech žen, spolupracujících ve svazu.

Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,
život umí užívat.
Ať Tě vše tak stále baví,
jen to dobré a hodně zdraví.
Slívová Věra

SOKOL – podzim, zima 2013
V naší sokolovně od září opět pilně cvičí rodiče
s dětmi, žačky, žáci a ženy, trénují stolní tenisté a divadelní soubor zkouší novou hru. Kromě
toho se v sokolovně pořádají akce i společenského charakteru. Nejsou to jen plesy a divadelní
představení, ale i další akce na podporu Sokola v Proskovicích. Tou poslední byl „Sousedský
bleší trh“ v sobotu 19. října. Na „prodejních pultech“ se sešlo spoustu zajímavých věcí, i když
převažovalo oblečení a majitelé si je i sami prodávali. Hodně věcí darovali do prodeje i Proskovičtí občané a výtěžek z celé akce připadl TJ
Sokol Proskovice. „Blešák“ se docela vydařil, atmosféra za doprovodu swingové hudby byla celé dopoledne moc milá. Děti se zcela vážně věnovaly úloze prodávajících, bylo
připraveno i občerstvení, zkrátka každý si to mohl užít. Jen nakupujících mohlo přijít víc, hodně věcí zůstalo, i když ceny byly většinou symbolické. Někteří si odnesli jen
něco na „památku“, jiní objevili úžasné „kousky“, které se určitě budou hodit, mnozí se
přišli jen podívat a nakonec si také něco odnesli. Příkladem všem mohl být pan L. Psota, který nakoupil spoustu různých věcí, takže na konto Sokola přispěl nejvyšší částkou.
Velký dík za výbornou organizaci a skvělý průběh celé akce patří členům výboru TJ Sokol Proskovice, zvláště pak MUDr. H. Matouškové spolu s M. Kozubkovou
a L. Neuwirtovou.
Doufáme, že se nám podaří celou akci zopakovat i na jaře s ještě větším úspěchem,
k němuž můžete přispět i Vy, občané Proskovic.
Těšíme se a přejeme vše nejlepší v roce 2014.
Za výbor TJ Sokol Proskovice Eva Petrůjová

Termíny plesů
v roce 2014:

1. 2.
8. 2.
15.
1 2.
2 2.
22.

sobota
sobota
sobota
sobota

SDH Proskovice
TJ Sokol Proskovice
SRPŠ – Dětský ples
Koňařský ples

Divadelní sezona
2013/2014 1JDS
Pro sezónu 2013/2014 jsme připravili velmi oblíbenou a časem dokonale prověřenou hru amerických autorů George S. Kaufmana a Mosse Harta
s názvem „Přišel na večeři“.
Jedná se o komedii z první poloviny
dvacátého století, která se točí kolem
postavy slavného spisovatele a rozhlasového moderátora Sheridana Whitesidea, kterého ztvární David Ovčačík.
V dalších hlavních rolích se objeví Eva
Ciglerová (dřívější umělecké jméno –
Ertlová), Veronika Dostálová, Robert
Kolek, David Michálek, Jan Grygar, ale
hrát budou prakticky všichni tradiční
herci souboru.
Tradiční bude i dynamická režie Tomáše Matlengy, který je letos i autorem
úpravy scénáře.
Premiéra je plánována na sobotu
21. 12. v Sokolovně. Další představení by měly následovat v prvních lednových víkendech. Bližší informace a také
informace o rezervacích lze najít na
www.1jds.cz(http://www.1jds.cz).
Karel Franczyk

Slezská diakonie
hledá dobrovolníky
Chcete získat pocit užitečnosti? Chcete
smysluplně trávit volný čas? Odpověděli
jste na obě otázky kladně? Potom neváhejte a staňte se dobrovolníkem ve střediscích Slezské diakonie SILOE Ostrava nebo
DUHOVÝ DŮM Ostrava.
Společně se seniory či lidmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením si můžete povídat, chodit na procházky, výtvarně tvořit a mnoho dalšího.
Záleží na tom, co Vás baví a co můžete nabídnout. Dobrovolníci nevykonávají rutinní práci, ale vnášejí do našich služeb nový
rozměr, vždy něco kreativního, milého
a osobitého.
Přihlásit se může každý - starší 15 let
- kdo chce pomoci těm, kteří to potřebují. Dobrovolnictví je skvělou příležitostí
také pro studenty prakticky si ověřit znalosti a získat dovednosti, které jim mohou
usnadnit budoucí profesní uplatnění.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: tel. 731 130 175, d.c@slezskadiakonie.cz nebo osobně: Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves (zpravidla úterky 12.30–14.30
hod). Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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POSLANECKÁ KANCELÁŘ
ADAMA RYKALY

TJ SOKOL Ostrava-Proskovice
– oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Proskovice
13. září 2013 vstoupil do 3. ročníku soutěže Městského přeboru IV.třídy v novodobé historii tohoto oddílu. V letošním roce
se nově zapojilo do této soutěže také družstvo „B“, které je složeno výhradně z žáků
narozených r. 1999 - 2002.
Družstvo „A“ se během úvodních dvou
sezón v soutěži zabydlelo, stabilizovalo
svůj kádr a v letošním ročníku po 9. odehraných kolech je na 1. místě. Cílem tohoto družstva je postup do tzv. play-off po
základní části a v play-off vybojovat postup do Městského přeboru III. třídy.
Hráči družstva „B“ zatím sbírají zkušenosti a jsou dobrým příslibem pro budoucnost oddílu.
Kromě tréninků a soutěžních zápasů se
žáci pravidelně zúčastňují oblastních turnajů mládeže a turnajů „Velké ceny Ostravy“, kde již dosahují ve svých kategoriích výborných výsledků.

zlepšovat. Provádíme běžnou údržbu vybavení (oprava ohrádek, oprava stolů,
...), ale pořídili jsme také nové zatemnění
oken a tréninkové pomůcky pro žáky (rakety, míčky, výukové DVD, ...). Rádi bychom pořídili dva nové nebo zánovní stoly za dosluhující staré stoly.
Na závěr bych chtěl připomenout termíny tréninků:

středa a pátek 16.30–18.00 hod.
žáci a 18.00-20.30 hod. dospělí,
a pozvat širokou veřejnost na „Vánoční turnaj“, který se uskuteční
v místní Sokolovně

26. 12. 2013 od 8.30 hod.

Oddílu stolního tenisu a jeho hráčům přeji mnoho sportovních úspěchů.

V místní Sokolovně máme výborné
podmínky pro stolní tenis, ale stále je co

Za oddíl st.tenisu TJ Sokol Proskovice:
Ing.Martin Kunz

Tabulka:
1.

TJ Sokol Proskovice
eA

9

8

0

1

0

128:34

49

2.

TJ Ostrava KST I

9

6

1

2

0

103:59

40

3.

Don Bosco B

8

6

0

2

0

92:52

38

4. Orel Stará Bělá B

9

5

0

4

0

89:73

34

5.

TTC MG Odra Gas Vratimov D

9

4

1

4

0

79:83

30

6.

TJ Sokol Radvanice E

9

4

1

4

0

75:87

30

7.

Slavoj Rychvald A

9

4

0

5

0

84:78

29

8.

SK Svinov H

9

1

0

8

0

29:133

14

9.

TJ Sokol Hrabůvka F

9

0

1

8

0

41:121
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JE OTEVŘENA
VEŘEJNOSTI
Od začátku prosince bude oficiálně znovuzahájena činnost poslanecké
kanceláře člena Parlamentu České republiky Adama Rykaly, který se bude
osobně či v zastoupení věnovat občanům v hodinách pro veřejnost.
Všichni zájemci mohou využít služeb poslanecké kanceláře od pondělí 2.
prosince. Každý čtvrtek poskytujeme
bezplatnou právní poradnu.

Každý čtvrtek bezplatná
právní poradna
Už od roku 2010 poskytuje Adam Rykala v rámci své poslanecké kanceláře
pro občany v nouzi bezplatnou právní poradnu. Od září 2010, kdy je poradna zřízena, využilo bezplatné pomoci již přes 1 200 občanů. „V dnešní
těžké době u nás hledají lidé pomoc
zejména kvůli bytům RPG, rozvodům
a vypořádání majetku, dědictví, majetkovým sporům, pracovním záležitostem, nájemním smlouvám, exekucím a dluhům,“ 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 do 15:30. Je potřeba
se předem telefonicky objednat na čísle 728 436 888.
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. Pro schůzku je vždy lepší se
předem objednat.

Otevírací hodiny
PO 8:30 – 14:30 (poslanecký den)
ÚT 14 – 17
ST 14 - 18
ČT 13 – 16 (právní poradna)
Telefon pro objednání: 728 436 888
Střední škola stavební a dřevozpracující, ulice U Studia 33, Ostrava-Zábřeh
Poslanec Ing. Adam Rykala
Asistentka: Bc. Pavla Kolibíková
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Biskupské gymnázium
v Ostravě se představí
veřejnosti v novém kabátě
Studentská rada pro vás chystá tradiční
předvánoční jarmark.

Ve středu 11. prosince 2013 mezi 9. a 16.
hodinou otevře své brány veřejnosti a zájemcům o studium Biskupské gymnázium v Ostravě, které se nachází na ulici
Karla Pokorného v Ostravě-Porubě. Den
otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě proběhne ve slavnostní atmosféře, neboť zrekonstruovanou
budovu navštíví a požehná biskup Ostravsko-opavské diecéze Msgr. František Lobkowicz. Budova z poloviny šedesátých let
20. století prochází od nastěhování našeho gymnázia v roce 2007 postupnou a důkladnou proměnou.
Nejviditelnějším počinem je výměna oken a zateplení pláště budovy. Jemné odstíny přírodní světlezelené a šedé
barvy ladí s okolní vzrostlou zelení a třípatrová budova v mírném svahu tak přirozeně zapadá do urbanistického celku
zabydleného sídliště. Zelenkavou boční
stěnu obrácenou k hlavní dopravní tepně
zdobí nepřehlédnutelné bílé
logo našeho „Bigy“.
Přijďte se seznámit se studijním prostředím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a
možná také vy pocítíte atmosféru, jež vedla řadu studentů k rozhodnutí studovat právě u nás. Uvidíte nejen nově
zateplenou budovu a nová sociální zařízení, ale také částečně zrekonstruovanou tělocvičnu a nově vybavené učebny
informatiky, chemie, biologie,
fyziky a společenských věd.

Proskovický
cký

Florián

Biskupské gymnázium v Ostravě bude
v příštím školním roce otevírat jednu
třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. Škola nemá internátní zařízení, přesto se snažíme studentům ze vzdálenějších míst zprostředkovat ubytování
v soukromí v blízkosti školy. Kromě standardního gymnaziálního vzdělávání vnášíme do výuky a výchovy křesťanský
rozměr. Naše gymnázium se nebrání integraci nevidomých, či jinak zdravotně postižených studentů.
Těm z vás, kteří v uvedeném termínu
nemohou naši školu navštívit, nabízíme
ještě další možnosti. Den otevřených dveří proběhne také ve středu 15. ledna 2014
od 9 do 16 hodin. Školu si lze prohlédnout
také individuálně po domluvě s vedením
školy (tel. 596 784 458).
Biskupské gymnázium v Ostravě najdete na ulici Karla Pokorného 1284/2
v Ostravě-Porubě, nedaleko tramvajové zastávky Sokolovská (tram. č. 4), nebo
poblíž zastávky Bajkalská (bus č. 48 a 49).
Podrobné informace získáte na přehledných webových stránkách naší školy:
www.b-g.cz.
Na setkání se těší
Mgr. Pavel Stuchlý
učitel Biskupského gymnázia v Ostravě

Víte, že proběhl
3. ročník míčového
pětiboje?
Proč vlastně tento turnaj vznikl? Cílem bylo ukázat proskovické veřejnosti, k čemu je tolik čar na víceúčeat
lovém hřišti a přilákat
sportovce k jeho využívání. Na turnaji hrajeme basketbal, fotbal, florbal,
volejbal a nohejbal.
Tyto míčové hry mohou totiž hrát na našem hřišti 4 družstva najednou. Tým tvoří vždy 3 muži
a 1 žena.
Letos se turnaje zúčastnila čtyři
družstva. V prvním ročníku to bylo
7 a v druhém 6 družstev. Týmů nám
stále ubývá – je to fyzickou náročností, obavami ze zranění či nedostatkem
univerzálních hráčů?
Turnaj je opravdu velmi fyzický náročný a letos to platilo obzvlášť. Se
4 družstvy nezbýval žádný oddechový čas, stále se hrálo. O to větší uznání
všem zúčastněným. Zápolení proběhlo v přátelské atmosféře, nepotřebovali jsme rozhodčí ani zdravotníky.
Rádi bychom poděkovali za materiální podporu Šestiletému soukromému gymnáziu z Hrabůvky, které nám
zapůjčilo míče, rozlišovací dresy i florbalové hole. O to, abychom nepadli
žízní a vyčerpáním, se postaral Mirek
Kadlec. A na klidný chod turnaje dohlížel i správce hřiště pan Janečka.
Letošním vítězem turnaje se stalo družstvo Tomáše Matlengy. Proskovické družstvo ještě turnaj nikdy
nevyhrálo!! Tímto bychom chtěli vyzvat proskovické sportovce k přípravě
a účasti na dalších ročnících.
Hřiště bude v bezplatném režimu
ještě dva roky, takže vážení spoluobčané – přijďte si zasportovat, uspořádejte turnaj, pozvěte své kamarády,
spolupracovníky, rodiny, spoluobčany.......hřiště je tu pro vás.
Sportu zdar a míčovému zvláště!!
František Grygar

Obecní informační zpravodaj řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice. Redakční rada:
Mgr. Marie Matějová, Jiří Lyčka, Ivana Matějová. Organizační poradce: Bc. Miloslava Vidličková. Vydávání povoleno MK ČR E 15013. Graﬁka: Lucie Petrová. Tisk: TISK AGENCY, s.r.o., Gajdošova 29 A,
Moravská Ostrava. Vydáno v prosinci 2013.
VÝTISK ZDARMA
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Srdečně Vás zveme na

SPOLEČENSKÝ PLES
TJ SOKOL Proskovice
Dne 8. února 2014 od 20.00 hod.
Čeká Vás po 22. hodině překvapení...
... skvělá kuchyně, peklo a spousta zábavy...
K tanci a poslechu hraje Swingový BIG BAND.
Vstupenky v ceně 200 Kč (včetně přípitku) je možné zakoupit
v předprodeji od 10. ledna u paní Grygarové.

www.cahd.cz

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ
doporuÿuje alespoė stĝední variantu
zabezpeÿení autonomními
hlásiÿi požáru.

maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

stĝední varianta – schodištč, pĝedsíė, obývací pokoj, ložnice

minimální varianta – schodištč, pĝedsíė

Varianty rozmístční

na strop hlídané místnosti

Kam umístit hlásiÿ požáru?

vÿasné zjištčni vznikajícího požáru
upozornční na požár pomocí
zabudované sirény
možnost vÿasné záchrany
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná poĝizovací cena

Proÿ si hlásiÿ požáru poĝídit?

jednoduché zaĝízení, které Vás upozorní
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou
akustickou a vizuální signalizací

Co je hlásiÿ požáru?

PROPAN-BUTAN

OXID UHELNATÝ

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ radí:
Chcete chránit sebe?
Instalujte si doma detektory plynĥ.
www.cahd.cz

Instalace detektorĥ je jednoduchá a jsou
bčžnč dostupné na ÿeském trhu.

signalizuje pĝítomnost plynu akusticky a vizuálnč

zjišģuje pĝítomnost plynu

Co umí detektor plynĥ?

instalací detektorĥ plynĥ do domácnosti

pravidelnými kontrolami a revizemi zaĝízení a rozvodĥ

Jak mĥžete snížit riziko?

jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VIDČT!

výbuch – zemní plyn, propan-butan

Jak Vás primárnč ohrožují tyto plyny?

pĝi vytápční a ohĝevu vody – zemní plyn,
propan-butan a oxid uhelnatý

pĝi vaĝení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan

Kde jste ohroženi nebezpeÿnými plyny?

METAN

NEBEZPEþNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI

Hasiÿský záchranný sbor
þeské republiky

Hasiÿský záchranný sbor
þeské republiky

AUTONOMNÍ
HLÁSIþE POŽÁRU

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

10

11

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
ARBORISTIKA
VÝŠKOVÉ PRÁCE
•
•
•
•
•

v blízkosti budov, objektů, plotů, vedení el. napětí, a jiné
6 let praxe
pojištění odpovědnosti za škodu
rychlá domluva a úklid
PRODEJ JMELÍ

Jan Tichý
tichy.h@email.cz | tel.: 602 51 61 21 | ičo: 86944487
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