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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
bez Ladovské zimy jsme se museli obejít a jaro je tu, aniž by se nás zeptalo. Síla
přírody prosadila svou a přizpůsobovat
se podmínkám musí zase jen člověk.
Během zimních měsíců jsme řešili
opět otázku lokálních topenišť. Část občanů využila dotace Krajského úřadu,
vyměnili kotel, někteří uvažují o změnách paliva, v některých domech dochází i k radikálním rekonstrukcím topných
systémů. Samozřejmě se situace nezmění ze dne na den a rozhodnutí o zásadních změnách v topení je záležitostí majitelů rod. domů, jejich finančními
možnostmi. Z komínů většinou vychází
nepozorovatelný dým, komíny s tmavým
kouřem známe, snažíme se ovlivnit nevhodné způsoby topení osobním pohovorem s majiteli rodinných domů a doporučením řešení.

Stavební akce
Během ledna a února byla provedena
oprava havárie kanalizace na louce pod zahradou p. Huvara, u Staroveské ulice podél plotu p. Peříka a vyčistěna
vpusť v ul. V Úvoze. Prosakování splaškové kanalizace nad vpustí bude následně vyřešeno vyvložkováním narušeného
potrubí.
18. 2. 2014 bylo předáno Magistrátem města Ostravy firmě Stavia staveniště pro realizaci projektu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Bukové“, která by
měla být hotova do konce května. Následně dojde k propojení s nově vybudovanou kanalizací podél Dolového potoka,
aby splašky z této lokality mohly vtékat
do Sběrače D XIII, budovaného v letech
2002-2005. Závěrečným krokem v této
lokalitě bude oprava Bukové ulice.
Je připravena rekonstrukce Kamenného kříže s balustrádou u re-

Jarní vydání 2014
staurace Florián. Opravu provede akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub
Gajda, Ph. D.

Plánované projekty
Požádali jsme opětovně o finanční prostředky na projekt Revitalizace Mlýnského náhonu, který nebyl vloni dokončen z důvodu zdlouhavého řešení
majetkoprávních záležitostí a na projekt
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici, k jehož dokončení došlo teprve počátkem března. Byla
podána žádost o dotaci z regionálního
operačního programu Region soudržnosti NUITS II Moravskoslezsko pro projekt
Zvýšení bezpečnosti pro pěší na ul.
Světlovská. Vyhodnocení žádosti budeme znát až ve druhé polovině roku.
Rekonstrukce ul. V Úvoze může
nastat až po dokončení nové komunikace, která vede k plánované zástavbě rod.

domy. Z řad občanů vzešel návrh pojmenování ulice K Vlčinci.
Projekt Estetizace ul. Na Smyčce
procházel ještě v únoru připomínkovým
řízením dopravní inspekce, bude připraven ke stavebnímu povolení.
Volnočasový areál představuje projekt, jehož příprava je náročnější než samotná výstavba jednotlivých objektů.
V lednu byla podána žádost o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu – rozsah 3, 0973 ha odboru životního prostředí MMO. Žádost
byla postoupena odboru živ. prostředí
MSK. Souhlas s odnětím je základní podmínkou pro pokračování projektu. Pak by
následovalo postupné odvodňování jednotlivých stavebních objektů, které je finančně značně náročné a finanční prostředky musíme teprve zajistit.
Marie Matějová, starostka

Kulturní akce
25. dubna 2014 – zahájení 11. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska
Program:
9.00 – koncert Sdružení hudebníků Proskovice před školou (kapelník Milan Huvar)
• Výstava fotograﬁí z historie Proskovic k 620. výročí obce
10.00 – Proskovjáček, DPS ZŠ Proskovice (sbormistryně Zd. Langová)
• Malá Ondřejnica, Folklórní soubor ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
(uměl. vedouci Yvona Francová)
• Muzika, DPS ZŠ J. Valčíka v Ostrav-Porubě (sbormistryně Lenka Roupová
a Pavla Dědičová)
26. dubna 2014 – v sále restaurace U Psoty při tradičním setkání s našim jubilanty vystoupí cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice s uměleckým vedoucím
Vladanem Jílkem a folklórní soubor Pilky ze Lhotky pod Ondřejníkem s uměl. vedoucí Janou Foldynovou
30. dubna
4. května
8. května
25. května
21. června

– Stavění máje (Sbor dobrovolných hasičů a MOb Proskovice)
– Proskovická pouť (Kreativní klub žen, Sbor dobrovolných hasičů)
– Den osvobození od fašismu, Budíček (Sdružení hudebníků)
– Vysvěcení Svatého Huberta v Jarkově
– Svatojánský oheň, tentokrát jako obecní oslava 620. výročí Proskovic (SDH, TJ Sokol, ZŠ a MŠ Proskovice, Kreativní klub, MOb)

Městský obvod Proskovice Vás srdečně zve
k účasti na připravovaných akcích.
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ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 18. zasedání dne 13. prosince 2013 schválilo
rozpočet na rok 2014 v tomto členění:

PŘÍJMY

v tis. Kč
638

Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

Nedaňové příjmy
Dotace

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy
– na výkon státní správy, školství, provoz městského obvodu, na plavecký výcvik
žáků
– převod části ﬁnančních prostředků z roku 2013 do schváleného rozpočtu roku 2014

Financování
PŘÍJMY CELKEM

1 490
5 759
400
8 287

VÝDAJE

v tis. Kč
675

Silnice

– zimní údržba, běžné opravy, materiál

Cyklostezka

– údržba

Základní škola

– příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
plavecký výcvik žáků, služby, opravy

Hudební činnost

– dotace na XI. ročník Festivalu Poodří Frant. Lýska

35

Zachování a obnova kultur.památek – oprava kamenného kříže
Záležitosti sdělovacích prostředků

– tisk časopisu Proskovický Florián, roznos

934
38
64
70

– péče o jubilanty, vítání občánků, kulturní akce

124

Víceúčelové hřiště ul. Na Pastvinách – nákup služeb, odvodnění areálu

723

Záležitosti kultury
Bytové hospodářství

– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje

867

Bytové hospodářství

– byty ul. Buková – běžné výdaje

331

Pohřebnictví

– údržba místního hřbitova, opravy chodníků

162

Péče o vzhled obce a veř. zeleň

– odvoz odpadů,sekání trávy,ořezy stromů

Ochrana obyvatelstva

– rezervy podle zák. č. 240/2000Sb.

Požární ochrana

– nákup DDHM, energie, opravy

Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Bankovní poplatky

391
8
139

– běžné výdaje na činnost zastupitelstva

– běžné výdaje na provoz městského obvodu

1 036
2 658
4
28

Odvod DPH
VÝDAJE CELKEM

8 287

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2014 se můžete seznámit na našich internetových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
Táňa Paličková

Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních č. 18., 19. a 20. mimo jiné:
•

schválilo rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled na léta
2015-17,

•

svěřilo Radě městského obvodu Proskovice pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10 % upraveného rozpočtu,

•

vyjádřilo souhlas, v případě úspěšnosti projektu „Zvýšení
bezpečnosti pro pěší na ulici Světlovská – výstavba chodníku a opěrné zdi“, s realizací projektu a jeho financováním
a financováním veškerých nákladů spojených s projektem
v době jeho udržitelnosti,

•

rozhodlo o podání žádosti o dotaci z dotačního programu
Moravskoslezského kraje na „Příspěvky na ozdravné pobyty
dětí ŽPZ/05/2013“ v celkové výši 175 000,- Kč pro 50 osob
(dítě + dospělá osoba)

•

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Festival Poodří Františka Lýska, Ostrava Stará Bělá na konání 11. ročníku festivalu v části Proskovicích,

•

rozhodlo prodat pozemek par. č. 442/4 ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 196 m2 uzavřít kupní smlouvu s kupujícím,

•

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Mysliveckému sdružení Odra, IČ 484 29 914, Stará Ves nad Ondřejnicí na provozní výdaje,

•

stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
městského obvodu za výkon funkce s účinností od 12. 3. 2014
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Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
•

•

•

•

•

•

schválila nové znění Nájemní smlouvy pro nájemní byty
Na Smyčce a Buková, dle nového občanského zákoníku
č. 89/2012, s účinností od 1. 1. 2014,
rozhodla o poskytnutí finančního daru Sdružení rodičů
a přátel školy při Základní škole v Ostravě-Proskovicích ve
výši 5 000,- 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 financování opravy „Kříže s balustrádou“ na ulici Světlovská,
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 2013,
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice k datu 31. 12.
2013 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha,
schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Zá-

•

•
•

•

•

kladní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice ve výši
0 Kč,
rozhodla o udělení předchozího písemného souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru ve výši 5 tisíc Kč pro příspěvkovou organizaci Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Proskovice pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory
mládeže od firmy Dětský lékař s.r.o., Dr. Martínka 7, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, IČ 28581261,
rozhodla o dodávce a montáži nových vodoměrů Maddalena
(SV a TUV mokroběžné provedení pro obecní byty,
vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Proskovice o provedeném vyúčtování dotace z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 1.4 EU peníze školám, „S jazyky do světa“.
vzala na vědomí materiál „Závěrečná zpráva z inventarizace městského obvodu Proskovice a všech zařízení náležících
k městskému obvodu k datu 31. 12. 2013“,
rozhodla o dotisku pohlednic „Proskovice“ určených pro
prodej veřejnosti v počtu 1200 kusů s úpravou znaku.
Miloslava Vidličková

Povolování kácení stromů
Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
V této vyhlášce je uvedeno, že na dřeviny rostoucí v zahradách není již potřeba žádat příslušný úřad o povolení kácení a zahradou
se rozumí pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
Jitka Hyklová

Poplatek za komunální odpad
v roce 2014
Rozhodnutím Statutárního města Ostravy od tohoto roku již nebudou občanům zasílány složenky na úhradu poplatku za komunální odpad.
Občan musí sám bez výzvy uhradit poplatek ve výši 498,- Kč na osobu a kalendářní rok.
Poplatek je splatný do 30. 6. běžného kalendářního roku. Poplatek bude možné zaplatit opět na pokladně magistrátu, bankovním převodem či prostřednictvím SIPA.
Pokud občané sdělí svou e-mailovou adresu na příslušném odboru Magistrátu (Odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen) budou na blížící se splatnost
poplatku touto cestou upozorněni. Zde také obdržíte příslušné formuláře a případné další podrobné informace.
Kontakty:
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
odbor ﬁnancí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363
Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.
Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 844 121
314 a email: komunalniodpad@ostrava.cz

Stanovený poplatek uhraďte prosím v daném termínu, předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou
exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně
prodraží.
Miloslava Vidličková

Informace k volbám
do Evropského
parlamentu
V pátek 23. května 2014 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hodin se
budou konat volby do Evropského
parlamentu. Volební místnost pro
tyto volby je zasedací místnost
v 1. patře budovy úřadu, ul.
Světlovská 2/82, Ostrava-Proskovice.
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební místnost je
nutno, aby toto nahlásili jejich příbuzní předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 23. 5. 2014 přímo
ve volební místnosti členům volební komise.
Voličské průkazy pro tyto volby
vydáváme na úřadě od 8. 5.
2014 do 21. 5. 2014 do 15:00 hodin (osobní převzetí).
V. Adámková
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Čipování
psů
Podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 9/2012 ve znění OZV
č. 5/2013 musí být od nového roku
každý pes na území města Ostravy označen čipem nebo čitelným tetováním a jeho majitel jej musí přihlásit do evidence vedené na úřadě
městského obvodu.
V Proskovicích bylo do poloviny
března 2014 zaevidováno celkem 131
takto označených psů. Celkový počet
psů, za které je odváděn poplatek,
je však kolem 200. To znamená, že
zhruba třetina chovatelů v Proskovicích ještě tuto povinnost nesplnila.
Porušení povinností stanovených
touto obecně závaznou vyhláškou
lze postihovat jako přestupek nebo
správní delikt. Kontroly takto označených psů provádí strážníci městské policie.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 bude v našem obvodě přistaveno
7 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 4. dubna 2014.

Rozmístění kontejnerů

dne 3. 4. 2014
K1

-

ul. Staroveská

– u domu č. 34/168

K2

-

ul. V Tišinách

– u domu č. 5/176

K3

-

ul. Na Smyčce

– u bytového domu č. 5/317

K4

-

ul. Nad Strouhou

– poblíž stavebnin

K5

-

ul. Sídlištní

– u domu č. 2A/312

K6

-

ul. V Úvoze

– v dolní části ulice

K7

-

ul. Nad Hůrkami

– poblíž vodojemu

V. Adámková

V. Adámková

Strážníci kontrolují dodržování povinností v souvislosti
s chovem a držením psů
Strážníci městské policie řeší
v Ostravě ročně tisícovky přestupků na úseku veřejného pořádku. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, patří znečišťování
veřejného prostranství psími
exkrementy a nerespektování
povinnosti vedení psa na vodítku.
Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si
své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů hřeší na
skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby dohlíželi, zda si všichni plní své povinnosti. Protože objeví-li se
strážník alespoň na dohled, jen málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený exkrement může majitele pejska vyjít poměrně draho.
Strážník může na místě uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním
řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta vyměřená strážníkem na místě činí v nejvyšší sazbě taktéž 1 000 Kč. V letošním roce dosud
strážníci zjistili 356 těchto přestupků. 326 z toho v souvislosti

s volným pohybem psů a 30 v souvislosti se znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy.
Přitom psí exkrementy představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že
s nimi přijdou do styku děti. Zejména ty menší mají ve zvyku
vše, co najdou, ochutnávat. Proto by se psi neměli pohybovat
na dětských hřištích a v místech, kde si děti hrají. Obdobná rizika hrozí, nechávají-li majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat
volně, bez vedení na vodítku tam, kde to není dovoleno. Každý pes může v určitých situacích zareagovat nepředvídatelně
a i pro svého majitele často nečekaně. Případné následky např.
napadení člověka nebo i jiného zvířete mohou být tragické.
V souvislosti s kontrolami dodržování povinností ze strany
držitelů a chovatelů psů se strážníci zaměřují rovněž na kontrolu dodržování vyhlášky, kterou se upravuje trvalé označování
psů a evidence jejich chovatelů. V rámci úkonů, které strážníci
vykonávají při řešení přestupků spáchaných v souvislosti s držením psů, jsou prováděny rovněž kontroly dodržování povinnosti žádného označení psa čipem, případně zda je pes označen
čitelným tetováním. Od počátku letošního roku dosud strážníci odhalili 17 případů, kdy majitel neměl svého psa řádně označeného. Obdobné kontroly jsou strážníci připraveni realizovat
v rámci součinnosti s jednotlivými úřady městských obvodů.
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Mladí pejskaři, radujte se! V dubnu začne KUZMA
Ostravští policisté v dubnu zahájí 6. ročník kurzu KUZMA
– kurz zodpovědného majitele městského psa.
Kurz se bude realizovat ve sportovním
policejním areálu Ostrava Hulváky, a to
ve dvou bězích: od 2. dubna 2014 do
25. června 2014 a od 10. září 2014 do
12. listopadu 2014 v době od 15:30 hod.
do 17:00 hod. Kurz je zdarma přístupný
všem mladým psovodům ve věku od 12
do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků (např. nepřibíhá na přivolání, neposlouchá nebo
je agresivní). Vzhledem k individuálnímu přístupu jsou jednotlivé běhy kapacitně omezeny. Řádně vyplněnou přihlášku (přístupná na internetu www.policie.cz
sekce Krajské ředitelství policie Ostrava)
zasílejte nejpozději do 26. března 2014
na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, Preventivně informační skupina, ul.
30 dubna 24, Ostrava.
Kurz vedou zkušení policejní psovodi, kteří pejskařům dají cenné rady a informace, jak se psem pracovat. Ovladatelnost svého psa si účastníci kurzu vyzkouší
i na překážkách. Seznámí se mimo jiné
i s policejní prací. Noví účastníci budou
mít také oporu v asistentech (absolventi
předchozích kurzů), kteří pomáhají překonat první ostych s komunikací s policisty. Snažíme se, aby se naši absolventi
profilovali jako psovodi, kteří:
• si plně uvědomují zodpovědnost
za svého psa
• chovají se ohleduplně ke svému
okolí
• jsou schopni samostatně předcházet konﬂiktním situacím
Úkolem kurzu je naučit majitele psa porozumět svému zvířeti. Na tomto základě
pak dovést tento „tým“ k souhře, vedoucí
ke spolehlivé ovladatelnosti psa v běžném
městském provozu. Dále schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně
reagovat.
Náplní kurzu je nejen teoretická příprava např. pes a paragrafy, seznámení
se s prací policejních kynologů, základy
první pomoci u psů, ale i praktický výcvik zejména nácvik ovladatelnosti psa za
pohybu na místě, chůze u nohy v běžných
situacích, nácvik přivolání psa v různých
situacích i za působení rušivých vlivů, návyk na pohyb mezi jinými psy a ve skupině
osob při zachování plné poslušnosti apod.
Každý kurz je ukončen přezkoušením
jednotlivých frekventantů a jejich psů.

V případě vyhovění stanoveným podmínkám je účastníkům předán certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se naskytne
možnost předvést své „umění se psem“
společně na ukázkách služebních kynologů např. Den policie, který se bude konat
dne 14. června 2014 na Slezskoostravském
hradě.

Rodiče si mohou tímto způsobem ověřit,
zda jejich dítko má trvalý zájem o kynologii. Ve všech kurzech se sešla skvělá parta
dětí. Svůj volný čas tráví nejen na cvičáku,
ale i na různých výletech. „Kuzmáci“ mají
za sebou i vícedenní výlety, pod stanem
v Jeseníkách, plné zážitků. Nebáli se vyrazit i na Slovensko. Pokořili Velký Rozsutec
nebo slovensko-polskou Babí horu. Účastníci spolu pravidelně komunikují nejen na
webových stránkách www.kuzma.wbs.cz
(které si založili sami), ale i na facebooku.
Do kurzu se vracejí i absolventi s další generací svých mazlíčků.
Každý kuzmák po kurzu zaznamenal určité úspěchy. K výrazným pokrokům můžeme uvést:
Sára se kurzu účastnila s dospělým
australským ovčákem Chexem, jehož
k nám osud zavál ze zahraničí, kde žil na
statku. Chex měl zpočátku značné problémy ve vztahu k neznámým lidem, zejména
mužům, ke kterým choval značnou nedůvěru. Sára v průběhu kurzu pracovala za
pomoci kolektivu na dodatečné socializaci
pejska, což se jí dařilo. Chex se ukázal jako
talentovaný jedinec, kterého výcvik s jeho
psovodkyní velmi baví. Ve vztahu k cizím
mužům udělal Chex mílový krok kupředu,
byť spousta práce tuto dvojici ještě čeká.
Sára se, vzhledem ke svým předchozím
zkušenostem s agility, velmi aktivně zapojila do projektu a již v průběhu kurzu předávala zájemcům o tento psí sport neocenitelné rady a zkušenosti. V letošním roce
bude v tomto trendu určitě pokračovat,
což náš kurz rozhodně obohatí.
Simona byla pravidelně na cvičišti k vi-

dění se svým parťákem, čivavím klukem
Plutem. Jednalo se o štěně, jehož majitelka nechtěla nic nechat náhodě a přistoupit
k jeho výchově skutečně zodpovědně. Psovodkyně po celou dobu kurzu intenzivně
pracovala na socializaci svého svěřence.
Zejména na tom, aby se u něj neprojevovaly problémy tak časté u těchto miniaturních plemen – strachová obranná reakce
na psy nesrovnatelně větší. Tento úmysl
se Simoně zdařil a Pluto se mezi velkými
psy pohybuje bez obav. Nemalým úkolem
bylo v počátečních fázích pro samotnou
psovodkyni překonat obavy o svého malého mazlíčka a položit jej na zem a odepnout z vodítka mezi hromadou velkých
psů. Vše se však zdařilo a z této dvojice
jsou právoplatní kuzmáci se vším všudy,
kteří se ani mezi značně velkou konkurencí neztratí.
Míša se stala psovodkyní německého
ovčáka Haryho, který byl v době nástupu do kurzu právě ve věku psího „puberťáka“ se vším, co tento věk přináší. Vzhledem k útlé postavě Míši a statné figuře
Haryho mnohdy absolvovala silové souboje o to, který konec vodítka určuje budoucí směr pohybu. V počátcích výcviku měl
Hary mnohdy těsně navrch a Míša byla po
dvou hodinách na cvičáku naprosto vyčerpaná. Tento stav se v průběhu kurzu pozvolna měnil ve prospěch psovodkyně,
která začala používat metody a postupy podle rad instruktorů. Začala získávat
vedoucí postavení ve „smečce“, aniž by si
narušovala vzájemný vztah se svým parťákem. Ke konci kurzu již Hary zvládal následovat svou majitelku bez větších protestů, i když projevy jeho temperamentu
musela stále bedlivě sledovat a předvídat.
Míšu stále čeká spousta práce, ale příznivým vývojem jsme si naprosto jisti.
Jako „raritní“ účastnici kurzu můžeme
jmenovat Veroniku, které byla udělena
výjimka a kurz absolvovala již v devíti letech. Verča měla na cvičáku vždy přítomnu podporu v podobě obětavé maminky
a s její pomocí tak zvládala tempo výcviku
starších kolegů. Neméně raritní byla i druhá část tohoto týmu – půlroční barzoj
Atika. S chrty se na cvičištích nesetkáváme příliš často a ani Kuzma není v tomto směru výjimkou. Atika byl prvním zástupcem této větve psích plemen. To byla
výzva i pro instruktorský tým. Společně
s malou psovodkyní jsme zvládli její obavy
z eventuálního útěku jejího „dostihového“
parťáka. Přivolání a pohyb v podmínkách
plných rušivých vlivů. Dvojice má správně „našlápnuto“ a jejich soužití a život ve
městě bude jistě plný příjemných chvil.
por. Mgr. Kateřina Špoková
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VÝROČÍ PROSKOVIC
1394–2014

První zmínka o Proskovicích se objevila v roce 1394. Vrchnost zde dosadila lokátora, který se jmenoval Prosek, proto název obce Proskovice.
Taková je historická pravda. Souběžně s ní však známe pověst o vzniku
Proskovic – výtvor lidové slovesnosti, kde se vypráví příběh o ovčákovi
Matějovi, který měl 9 synů a stádo ovcí. Když synové dospěli, vydal se
ovčák prosit staroveského pána, aby jim dovolil prosekat kus lesa a postavit synům chalupy. Staroveský pán Matějovi vyhověl. Protože „prosil“
a „prosekávali“ pojmenovali osadu Proskovice. Později se „e“ z názvu vytratilo a vznikly Proskovice. Pověst o ovčákovi Matějovi se líbí hlavně dětem, ale její racionální základ určitě osloví i dospělé posluchače.
Jak si pamatuje Proskovice náš bývalý občan pan Oskar Durčák, strýc
současného radního Ing. Milana
Balabána? To se dovíte v následujícím příspěvku kronikáře Jiřího
Lyčky.

Ze vzpomínek našeho
rodáka Oskara Durčáka
V těchto dnech se dožívá
neuvěřitelných
sta let náš rodák pan
Oskar Durčák, kterého jsem před krátkou
dobou navštívil.
Narodil se 15. 3.
1914 manželům Antonínovi a Emílii Durčákovým, jako nejmladší a čtvrté dítě (po
Bohumilu, Vlastě a Rostislavovi). Rodiče
vlastnili hospodu (dnešní Florián). Otce
prakticky nepoznal, neboť za pár měsíců
po jeho narození musel narukovat do války, kde v roce 1917 na italské frontě padl.
Maminka zůstala sama s malými dětmi
a válečné události měly tvrdý dopad na
rodinu a živnost. Naštěstí měli ještě malé
hospodářství, krávu, drůbež a to muselo stačit k přežití. Po válce se matka znovu provdala za Antonína Kaďourka a narodil se ještě bratr Oldřich. Hospodářská
situace v nové republice však stagnovala.
Na vesnici nebylo pracovních příležitostí. Obyvatelé stěží nalézají práci ve městě a do Proskovic se vrací jen na neděli.
Více než třetina obyvatelstva byla zaměstnána v železárnách a dolech. Obecní hospoda a další noví obchodníci si konkurují. Po smrti druhého otce se matka snaží
pronajmout ještě obecní hospodu, to se jí
však nepodaří a prosperita živnosti klesá. S ohledem na tuto skutečnost je nucena hospodu prodat a s dětmi odchá-

zí k rodičům do Košatky. „S kamarády
jsem byl stále v kontaktu, vždyť chodili do nově vzniklé měšťanky v Jistebníku
a do Proskovic jsem si mohl kdykoliv zaběhnout. Co mi však v Košatce scházelo?
Pořádný kopec a zimní dětské radovánky.
Když jsem v Proskovicích vyšel ze dveří,
po pár krocích jsem už klouzal, nebo sáňkoval dolů kolem studny, kapličky, koryta a dále co jen to šlo. Ta rychlost a délka
sáňkařské dráhy každého z nás uchvátila. Přes chatrné oblečení a obutí jsme
zapomněli na zimu a nikomu z děcek se
nechtělo domů. Jak jsem později měl peníze, pořídil jsem si lyže a vyrazil do hor.
Lyžování mi pak vydrželo do vysokého
věku. Z Košatky jsem zakotvil v Ostravě,
kde jsem byl celý život zaměstnán. “
V Proskovicích prožil větší část dětství.
Chodil tu do obecné školy a měl tu spoustu kamarádů a prožitků na které se nezapomíná.
Jak si pamatuje Proskovice za jeho dětských let? „Byla to malá vesnice, kterou
bylo možno za pár minut projít z jednoho konce na druhý. Všude bylo blízko. Na
Huře začínaly dřevěnkou p. Matěje – Tumale (dnes u rozcestí Krmelíské a Jarkovské), na Dole končily při cestě na Košatku
mlýnem a na severní straně školou. Kousek za naší chalupou byl les, který přecházel dále ve smrkový Černý les. Každý věděl, kde rostou jahody, borůvky, maliny,
ostružiny a samozřejmě houby. Na Dole
pod dědinou bylo po celé délce obecní pastvisko s menším rybníkem, kde se od jara
do zimy páslo stádo krav a hejna až několika stovek husí. Pastviny dělila mlýnská
struha, od luk s hrázemi bývalých rybníků
lemovaných staletými stromy. Dále louky až k řekám Odře a Ondřejnicí. Louky
u Odry byly brzy na jaře pokryty koberci
sněženek a pak hned tisící různých květů.
Koncem léta a na podzim zde hojně rost-

ly žampiony. Taková rozmanitost a krása přírody, od lesů se studánkami, potůčky a potoky, s hůrkami a doly (údolími
od Dolového potoka, Příhlavku, Vlčince,
Prostředního Dola a Jarkova) až po oderské údolí, na tak malé ploše jako v Proskovicích, se hned tak nevidí. Vzpomenul
si na některé detaily, které nám dnes unikají, nebo již navždy zmizely. Proskovice
mu zůstaly navždy v srdci. Každoročně je
navštěvoval, měl tady spoustu kamarádů
a rodinu. Se zájmem sledoval jejich vývoj
až do dnešní podoby.
Vzpomínky pamětníků jsou cenným
zdrojem poznání naší minulosti. Pana
Durčáka jsem navštívil v domově důchodců, kde dnes žije. Část návštěvy rychle uběhl a všechny postřehy zde pro nedostatek místa ani nelze uvést, tak snad
někdy příště.
-----------------------------------------------Panu Oskaru Durčákovi přejeme
k významnému životnímu jubileu
za proskovické občany pevné zdraví a hodně radosti ze života.

Obyčejné životy, obyčejní
lidé v nás zanechávají
neobyčejné stopy.
Vzpomenete si na ně?

Poldička
Laskavý
pohled,
usměvavá tvář, hbité ruce a nekonečná
činorodost! Paní kuchařka Anna Matějová, rozená Kašpárková, se narodila 29. 10.
1899 v Bordovicích
v početné chudobné
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rodině. Děti brzy začaly pracovat u sedláků a vydělávat si na živobytí, protože rodiče záhy zemřeli. Po 1. sv. válce se provdala
za četníka Leopolda Matěje a přistěhovali
se do Proskovic. Spolu vychovali dva syny
Čestmíra (děti Hana, Čestmír, Radovan)
a Kazimíra (děti Halina, Eva, Pavel). Babička Poldička se obětavě věnovala rodině, ale děti ve školce, škole a družině byly
taky její. Někteří uplakánci, kteří si na
školku teprve zvykali, zůstávali s babičkou, či paní kuchařkou Poldičkou v kuchyni, kde zapomínali, že jsou ve školce.
V kuchyni to bylo jako doma. O prázdninách se zavařovalo ovoce i pro ně. Poldička přesně věděla, co kdo má rád a podle
toho stavěla jídelníček. Vařila a pekla na
akcích TJ Sokol, pomáhala přátelům, bez
oddechu pracovala na zahradě a když ji
těžká práce unavila, tak se zabývala ručními pracemi. Měla ráda společnost a vážila si přátelství. Uměla se radovat ze života, šířila kolem sebe pohodu. Stopy její
laskavosti v nás zůstaly. Poldička zemřela 1. 3. 1994.
(informace – Radovan a Pavel Matějovi,
Karel Sýkora)

Stryk Eduš
Rázovitý krok, klobouk na hlavě, flinta přes rameno.
Když jsme ho v dětství potkávali, budil v nás náležitý respekt. Hajný se vším
všudy.
Narodil se v roce
1885. Pracoval v Přívoze v železničních opravnách, v důchodu dělal v lese s dřevorubci a taky jezdíval
s koňmi Berty Sýkory (dnes usedlost Václava Nováčka). Stryk Eduš, tak mu všichni na Huře říkali, byl vášnivý myslivec
a staral se o honitbu na selských pozemcích v Proskovicích. Když vzniklo JZD, zapojil se do činnosti Mysliveckého svazu,
kde dělal hospodáře. Organizoval hony,
vnuk Milan vzpomíná, jak spolu vyráběli patrony do brokovnice. Choval poštovní holuby, králíky a vždycky měl loveckého psa, zamlada ohaře, později foxteriéra
Elu, který byl vycvičen pro norování lišek
a jezevců. Svou celoživotní lásku k přírodě pěstoval až do smrti. Zemřel v sedmdesáti letech, v roce1955.
Jeho pravé jméno - Eduard Palička málokdo používal. Z prvního manželství
měl dceru Miladu (synové Alois a Milan
Luskovi), Marii (děti Eda a Milada Luskovi) a Oldřicha (děti Karla a Stanislav Paličkovi). Postava stryka Eduša dokresluje
kolorit části naší obce - Hury. Úsměvná je

vzpomínka na poslední rozloučení s ním,
kdy se pan farář Bittner v závěru svého
proslovu zasnil a zaveršoval s mírným německým akcentem, jak mu bude „sajíčka skákat po chrobečka“. Lidé přijali jeho
snahu o spojení s přírodou právě v této
chvíli s úsměvem a pochopením, protože
měli oba-pana faráře i stryka Eduša rádi.

František Doležil – pekař

Živnostníci v Proskovicích
Podařilo se nám získat od rodin bývalých proskovických živnostníků fotografie
a také texty o předcích, o jejich pracovním
zaměření. Na naši výzvu reagovali jen někteří občané, proto výčet živností nebude
úplný. Fotografie ze života živnostníků budou zveřejněny na výstavě 25. 4. 2014 v ZŠ
u příležitosti Festivalu Poodří Fr. Lýska.

Bohumil Sunek
– poslední „pan otec“
proskovického mlýna
Narodil se 2. 2. 1900
v Paskově v rodině
mlynáře Antonína
a Aloisie Sunkových.
Matka mu zemřela,
když měl pouhých
šest let. Otec se znovu oženil a rodina se
nastěhovala do proskovického mlýna,
který koupili od rodiny Dvorských. Dětí bylo celkem sedm
a práce tolik, co si dnes neumíme ani
představit. Jako nejstarší syn se Bohumil
pochopitelně vyučil mlynářem a vystudoval také mlynářskou školu v Břeclavi. Pak
pracoval s otcem ve mlýně a po jeho smrti v roce 1937 převzal živnost.
Po válce a nástupu komunistů k moci
byl mlýn znárodněn a Bohumil ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu
vězení. Když se z vězení vrátil, nesměl nastoupit do mlýna ani jako zaměstnanec.
Dostal umístěnku na dělnické místo do
Vítkovických železáren. Nebyla mu započtena předchozí práce a aby získal aspoň
minimální penzi, musel pracovat déle.
Přes nepřízeň osudu si však zachoval optimismus a veselou povahu. Byl dlouholetým členem hasičského sboru, po své
práci dělal hospodáře
v JZD a rád se účastnil společenského života v obci. Přispíval
také na místní farnost.
Jeho život se uzavřel
v 83 letech.
Jiří Sunek, synovec

Narodil se 25. 8. 1907 v Místku, části Koblov, do rodiny Leopolda Doležila, dílovedoucího v továrně ve Frýdku. V Místku
se vyučil pekařem a složil tovaryšskou
zkoušku. Po absolvování vojenské služby v letech 1929 – 1931 nastoupil jako pekař v Parní pekárně Stanislava Sahauera
v Zábřehu nad Odrou. 14. 8. 1932 uzavřel
sňatek se Zdeňkou Pretschovou a spolu
žili v Zábřehu nad Odrou, Výškovická 5.
V roce 1934 se jim narodil syn Eduard. Od
roku 1940 František Doležil provozoval
pekařství v Proskovicích, pekárnu koupil
od původních majitelů z Brušperka v roce
1939. Po únorovém převratu byla pekárna v padesátých letech znárodněna. Roku
1950 Fr. Doležil vážně onemocněl, takže
provoz pekárny byl v roce 1951 ukončen
a vybavení bylo odvezeno do pekařství ve
Staré Bělé. 30. 10. 1961 Fr. Doležil zemřel.
V prostoru pekárny byl později instalován mandl, který občané hojně využívali.
Jeho provoz měla na starosti paní Zdeňka Doležilová.
Marie Doležilová, manželka vnuka

Václav Psota – hospodský
Narodil se roku
1890 v Proskovicích v početné
rodině. Vyučil se
slévačem, byl vytrvalý, pracovitý a u tohoto náročného řemesla
si slušně vydělal.
Oženil se s Marií
Vaňkovou z Petřvaldu,
která
byla švadlenou.
V manželství se narodily dvě dcery –Věra
(později Sunková) a Růžena (později Tobolářová). Václav Psota provozoval hostinec, který stával na místě dnešního domu
s malometrážními byty, běžně se říkalo
Psotinec. V té době už se hovořilo o stavbě kanálu Odra-Dunaj. Tehdy pan Václav
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Psota prohlásil, že bude třeba postavit
novou hospodu, protože k běžným hostům přibudou námořníci, a to bude třeba
větších prostor a moderní provoz.
Koupil proto pozemek a postavil nový
hostinec, který byl otevřen v roce 1927.
Od tohoto data kromě restauračních prostor nabízí své služby především sál, pódium, kdysi i propadliště. U Psoty cvičila Dělnická tělovýchovná jednota, konaly
se plesy, taneční zábavy, koncerty, hrála se divadelní představení. Samozřejmě byl sál využíván i k velkým oslavám
a schůzím. Na zahradě bývávaly v létě
„výlety“, hrála hudba, tančilo se, hrálo se
kolo štěstí, kuželky atd. V letech 1941 až
1945 byl vězněn v koncentračním táboře
v Mauthausenu a Dachau.
Pan Václav Psota byl dobrý hospodář
a vstřícný člověk. Zemřel v roce 1958.
Roku 1959 byla hospoda znárodněna
a svěřena do správy Jednotě Budoucnost.
Dcera Růžena, provdaná Tobolářová,
se svým manželem Oldřichem se stali zaměstnanci Jednoty, až roku 1963 se odstěhovali. Paní Marie Psotová-manželka
Václava Psoty bydlela v bytě s východem
na zahradu až do konce života.
Nyní spravuje restauraci U Psoty vnučka Marcela Polzerová.
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kvelbu. V podvečer se tam zastavovali chlapi po šichtě na štamprličku. Manželka Vojtěcha Sojky Marie byla v domácnosti, starala se o malé hospodářství,
pracovala na poli a vychovávala dvě děti
– Václava a Vojtěšku. Vojtěch Sojka se
věnoval hlavně povoznictví a hospodářství. Po šedesátce onemocněl šedým zákalem, kvůli infarktu nemohl podstoupit operaci, takže oslepl. Rodina se o něj
obětavě starala. Zemřel 17. 2. 1979 v 81
letech. Syn Václav zůstal v Proskovicích,
pracoval ve Vítkovických železárnách
a ve volném čase opět věnoval čas povoznictví, nejdříve s koněm, později s malým traktorem.
Václav Sojka, vnuk

Josef Matěj – obchodník

Ivo Sunek a Marcela Polzerová, vnuci

Nad lukami osamělé slunce šimrá
Předjaří u nás v Poodří
ze sněhu už jen osamělé zbytky,
těší se, až sílu nabere
a pohladí i první jarní kytky.
Sníh se změnil v potůčky,
co vůkol bublají a zurčí,
jak země šat svůj promění,
jaro už brzy určí.
Holými stromy táhlé hrázky
se vítr snadno proplétá.
V těch stromech-němých pomnících
je skryta paměť stoletá.
Napříč širými lukami
se Odra jak klikatý had vine,
přímý směr k moři sleduje
a nehrozí, že jej mine.

Vojtěch Sojka
– povoznictví

Narodil se 12. 11. 1898 Marii a Františkovi Sojkovým. V rodině bylo tradičně zavedeno povoznictví. Sojkovi vlastnili koně,
formanský vůz a na objednávku dováželi
hlavně uhlí, pro které se jezdilo do uhelných skladů. Kůň znal cestu tak dobře,
že trefil tam i zpátky sám. Otec František
nechal pro potřeby hospodářství přistavět v roce 1923 k obytné budově hospodářské místnosti – přístodůlek, konírnu,
mlat a kůlnu, v roce 1929 vybudoval i betonovou žumpu a hnojiště. U Sojků byl
v domě malý obchod se smíšeným zbožím. Lidé říkali, že jdou nakupovat do

Předjaří u nás
v Poodří

Narodil se 19. 1. 1871. S manželkou Marií si pronajali roku 1901 obchod od Karolíny Hlavaté (hospodská v bývalém
Psotinci). Tam také bydleli. V roce 1904
si postavili dům, ve kterém provozovali později obchod se smíšeným zbožím.
V letech 1914-1919 měl Josef Matěj na
starosti zásobování obce. Matějovi měli
čtyři děti - Vladimíra, Josefa, Andělu
a Jaroslava, který byl v roce 1942 popraven v Berlíně.
V roce 1940 Josef Matěj zemřel a obchod převzal nejstarší syn Vladimír. Vedl
jej až do znárodnění. Obchodní heslo –
Oděv hřeje od Matěje z Proskovic –
se pamětníkům určitě vybaví.
Hana Dudová - Matějová, vnučka

Pokračování O živnostnících, řemeslech a hlavně kultuře, která má
v Proskovicích dlouhodobou tradici, bude vycházet v dalších vydáních Floriána.
Marie Matějová

I my máme často úlety,
jako ty meandry Odry,
však vrátit se ke směru přímému
umí jen člověk dobrý.
Co v předjaří je také skryto?
Paleta barev, teplo, pohoda,
též naděje na hezčí časy,
po kterých touží nejen příroda.
Zdeněk Dvorský
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Ze života školy
Březen byl vždy Měsícem knihy. Nástup
vizuálních a elektronických médií se oficiálně projevil i v přejmenování Měsíce
knihy na Měsíc knihy a internetu. My ve
škole tradičně v březnu realizujeme projekt Hrdinové. Projekt je zaměřen především na tvůrčí čtení a psaní, letos na téma
Jaký bude život na Zemi v roce 3001? Žáci
měli přemýšlet nad tím, jak bude naše
planeta vypadat v budoucnosti. Jak se budeme chovat, oblékat, jak bude vypadat
náš dům, jak se budeme stravovat, jakými dopravními prostředky budeme cestovat, jaké rostliny a zvířata budou na naší
planetě… Úkolem bylo vymyslet povídku
nebo příběh o dětech, které žijí na Zemi
v roce 3001. Předškolní děti a žáci 1. ročníku kreslili obrázky, žáci 2.–5. ročníku
psali text. Děti četly sobě navzájem, starší četli mladším, předčítaly paní učitelky
dětem.
Ale vraťme se v čase zpět k měsíci lednu. V termínu 16. 1.–30. 1. jsme pořádali
školu v přírodě v Karlově pod Pradědem,
v zařízení Moravice. Konala se za podpory grantu SMO, Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Účastnilo se
74 žáků školy. Program byl zaměřen na
podporu zdravého životního stylu. Žákům byl umožněn patnáctidenní pobyt na
čerstvém horském vzduchu a podporovány byly především pohybové aktivity jako
lyžování, plavání, turistika. Lyžařského
kurzu se účastnilo 57 žáků, plavecké výuky všichni. Zpočátku byly sněhové podmínky nepříznivé, proto lyžování bylo
nahrazeno turistickými vycházkami po
okolí. Kromě sportování žáci absolvovali
besedy o technice lyžování, o lyžařské výzbroji a výstroji s praktickým nácvikem
(obouvání lyžařských bot, připínání lyží),

o nebezpečí hor se členem horské služby.
Program byl velice náročný. Bez vzájemné spolupráce, ohleduplnosti a tolerance by nebyl průběh takovéto akce možný.
Obrovský důraz byl kladen na samostatnost žáků, jejich zodpovědnost za sebe
sama. Program byl doslova každou minutu naplněn pohybovými aktivitami. I když
byl čas důsledně věnován také odpočinku
a relaxaci, pro některé žáky byl program
fyzicky náročný, což se projevilo především na konci pobytu. Žáci se proto po
konzultaci se zdravotnicí a vedoucí školy v přírodě nemuseli účastnit všech pohybových aktivit. (Důsledek vysedávání
před televizí a počítačem??). Pedagogický
doprovod musel denně pracovat s plným
nasazením, aby byla zajištěna náročná organizace a bezpečnost žáků. Poděkování
patří všem.
4. února proběhl na naší škole zápis do
1. ročníku. K zápisu se dostavilo 25 dětí
se svými zákonnými zástupci. O odkladu školní docházky uvažuje 5 zákonných zástupců, o předčasném nástupu 1.
O odklad je nutno požádat nejpozději do
31. května.
Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu jak pro dítě, tak jeho rodičů.
Dítě tím, že získává novou sociální roli,
stává se školákem, musí najednou ukázněně pracovat, musí se soustředit na výuku, plnění pracovních úkolů, a to i těch,
které jej třeba nebudou moc zajímat a se
kterými bude mít problémy. Definice
školní zralosti vychází z myšlenek J. A.
Komenského. Jedná se o připravenost
na školní práci z psychosomatického hlediska založeného na předcházejících etapách vývoje dítěte. Proto je v dnešní době
možné, aby velmi nadané děti nastupo-

valy do školy dříve, a to již v pěti letech,
stejně jako je možné, aby děti, které v šesti letech nejsou ještě pro školu dostatečně
připravené a zralé, mohly nastoupit v sedmi, či ve výjimečných případech žádajících si druhý odklad v osmi letech. Školní
zralost dítěte a jeho úspěšnost či neúspěšnost ve škole jsou ovlivněny mnoha faktory biologickými (zejména genetickými),
ale také vlivy prostředí a výchovy hrají
velkou roli. O školní zralosti či nezralosti rozhoduje na základě vyšetření a testů
pedagogicko-psychologická poradna. Co
však nejvíce za poslední roky u předškoláků postrádáme je především schopnost
sebeobsluhy a samostatnost (urovnat si
věci kolem sebe, uklidit vše tam, kam patří, samo si obout boty a zavázat tkaničky,
rychle se obléci, sedět v klidu a udržet pozornost alespoň 20 minut, poslechnout).
Budoucím prvňáčků do nástupu do školy
zbývá ještě téměř půl roku. Je to dostatečně dlouhá doba na rozvoj jejich výše zmíněných dovedností. Číst, psát a počítat je
ve škole naučíme, co je ale nenaučíme, na
co ve škole nezbývá prostor, je sebeobsluha a samostatnost. To by měla zvládnout
rodinná výchova.
Přeji vám, aby jaro, které se hlásí, přineslo kromě sluníčka i energii, která se po letošní zimě-nezimě
bude hodit.
Eva Paličková, ředitelka školy

Ke zpracování článku jsem využila
podklady paní učitelky Langové (projekt Hrdinové) a paní učitelky Vahalíkové (škola v přírodě).

Ze života mateřské školy
Letošní mírná zima nám nedopřála zimní radovánky na jaké jsme zvyklí. To nám však
nezabránilo, abychom nevyrazili do hor na lyžařský kurz. Sněhu bylo sice málo a jen
na sjezdovkách, děti však statečně zdolávaly mírnější i náročnější terén. Přestože pořadatelé dělali, co mohli, sněhu den ode dne ubývalo. Na konci týdne malí lyžaři i přes
překážky, které nám připravilo teplé počasí, předvedli svým rodičům, co se naučili.
4. února se předškoláci vydali se svými rodiči do základní školy k zápisu. Na stanovištích plnili úkoly, které jim připravily postavičky z pohádek. Děti i jejich rodiče si tak
mohli vyzkoušet, jak jim to bude od září slušet v lavicích.
Stalo se již tradicí, že se v tomto zimním období konají plesy. U nás v MŠ mateřské škole jsme upořádali karneval. Děti a paní učitelky si vyzdobily třídy a připravily s dětmi malé pohoštění. Na rodičích bylo připravit dětem masky a kostýmy. O program na celé dopoledne se postarali klauni, kteří měli pro děti připraveno vstoupení,
hráli s dětmi hry a pořádali pro děti soutěže. To vše s úsměvem a humorem. Vyhráli všichni, vždyť radost, smích a dobrá nálada je
pro nás v MŠ nejlepší odměnou.
Danuše Karasová, vedoucí učitelka MŠ
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Malí chemici v mateřské škole
Vymyslet pro předškolní děti něco, co ještě nikdy neviděly a zároveň aby
to pro ně bylo zajímavé a poučné? To se nám díky paní Gluchové snad
i podařilo. Paní Gluchová navštěvuje mateřské školy a zábavnou, samozřejmě i bezpečnou formou experimentuje s chemickými pokusy, seznamuje děti s tajemstvím chemie. Její „kouzla“ nás velmi mile překvapila.
Pozorovat oheň, s kterým není radno si zahrávat a přesto se nám podaří
měnit jeho barvu a velikost, bylo fascinující podívanou nejen pro předškoláky. Vytvořit si sopku z tajných ingrediencí přidáním kvasnic, která přestane vylévat lávovou pěnu až poté, co zvoláme „Hrnečku dost!!!“,
míchání barev pomocí pěny na holení, sledování barevného spektra pomocí speciálních brýlí, vytvoření gelového sněhu, s kterým si můžete
hrát a neroztaje vám ani ve vyhřáté třídě, to jsou experimenty, které zaujmou snad každého bez rozdílu věku. A to nejlepší nakonec - nafouknout si igelitový pytlík tak, abychom do něj ani nefoukli? Pro chemiky
žádný problém, trochu jedlé sody, trochu kyseliny citrónové zalít H2O
a je hotovo. Jen dávejte pozor, chemická reakce vyvolává chlad! A teď
jen otázka, kolik se z nás předškoláků ze třídy „Žabky“ stane skutečnými
chemiky? To už záleží jen na tom, koho chemie opravdu zaujme.
Kateřina Tobolová, učitelky MŠ – třída Žabky

Pouť v Proskovicích
Vážení občané zveme Vás, Vaše přátele a známé na tradiční proskovickou pouť, která se bude
konat v neděli 4. května 2014.
Miloslava Vidličková

Pozvánka
Srdečně zveme kreativní ženy na velikonoční
pletení z pedigu pod vedením p. Slívové, a to

17. 4. 2014
v 18.00 hodin
do keramické dílny
Mateřské školy.
Vstup zdarma,
cena materiálu 50 Kč.

Pozvánka na zápas
Svobodní x Ženatí
Tradiční zápas roku se letos uskuteční v sobotu 3. 5. 2014
od 16:00 hod. na hřišti u mlýna. Hlavním sudím nebude nikdo jiný, něž pan Stanislav Wonka. Tento sympatický chlapík
si Proskovice přímo oblíbil!
Minulý rok skončilo derby 5:3 pro tým svobodných, zápas
měl svůj herní náboj a byly vidět i solidní fotbalové akce. Ale
i přesto svobodní vyhráli, dá se říci, díky štěstí, a to už za ně
nehráli a ani už hrát nebudou Jarek Dorotík a gólman Martin Syslo, jelikož z rodinných důvodů přestupují do týmu ženatých. Svobodní by proto měli letos ještě více zabrat na svém
herním projevu, a tím motivovat nové mladé hráče, aby se přidali do jejich řad. Sestava týmu svobodných totiž není zdaleka kompletní!
Letos se můžete opět těšit na stánek s občerstvením, který
bude tentokrát ještě lépe a pečlivěji připraven pro mlsné jazýčky všech návštěvníků. Tentokrát už bude připraveno i WC,
což je oproti minulému roku určitě velké plus. Další novinkou

bude už delší dobu slibovaná zábava pro děti a dospělé, a to
střelba na cíl v brance. Vyhrát můžete i zajímavé ceny.
Výzva pro všechny fotbalisty z Proskovic: Máš-li doma
kopačky, tak neváhej a přijď si zahrát, určitě nebudeš litovat. Kompletní dresy pro oba týmy zajištěny, sraz 3. 5. 2014
v 15:30 na hřišti !!
Na první květnovou sobotu tedy srdečně zveme všechny
fotbalové příznivce, rodiny, manželky, přítelkyně, děti a také
naše věrné fanoušky podpořit své oblíbené hráče!

Rádi mezi námi přivítáme další, kteří mají zájem
s námi chodit hrávat fotbálek. Začínáme hrát od 6. dubna
každou neděli na proskovickém fotbalovém hřišti vždy od
17:00 hodin. Veškeré info je na našich webových stránkách www.pazdernuvfotbalek.estranky.cz, kde nalezneš i všechny fotografie z předešlých ročníků turnaje
Pepy Pazderny a z fotbalu Svobodní x Ženatí.
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Zdraví nad zlato?
Tato otázka mě napadá každou zimu, když se projdu po Proskovicích. Čmoudící komíny některých spoluobčanů ztrpčují životy nám všem a jsou dny, kdy se
zde nedá dýchat. Mnozí jsme utekli za čistším ovzduším mimo průmyslovou část
města, avšak rostou nám tady, zdá se, malé „hutě“. Taky si všímáte podivuhodně barevných kouřů, které se linou z proskovických komínů? Nechci ani pomyslet, jaké jedy tyto kouře obsahují a co je spalováno. Plyn to rozhodně není! A to
byly přece Proskovice díky dotacím plynofikovány.
Všichni jistě dobře víme, že škodlivé kouřové spaliny mají negativní dopad na
lidské zdraví, zejména dětí a seniorů.
Tímto bych rád vyzval všechny bezohledné občany Proskovic, aby se zamysleli
nad tím čím topí. Nežijete zde sami, otravujete ovzduší a obtěžujete své sousedy!
Zdraví je pro nás přeci přednější než úspora za vytápění, nemyslíte?
Václav Malínský

Ilustrační foto

Výhodná nabídka hromadného svozu odpadních vod
z jímek, žump a septiků pro rok 2014
V rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
i pro rok 2014 zvýhodněný odvoz splaškových vod. Cena za hromadný svoz je kalkulována na stanovené podmínky (6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jednom termínu). V případě nedodržení těchto podmínek se služba stává výrazně ztrátovou. S ohledem na nekázeň při plnění stanovených podmínek pro realizaci hromadného svozu
(zákazníci se odhlašují v den svozu a nesprávně uvádějí objem jímek) došlo pro rok 2014 k navýšení jednotkové
ceny za vývoz 1 m3 o 39 Kč s DPH = 325 Kč s DPH/ 1 m3.

Příklady úspor při využití hromadných svozů v porovnání se standardním jednorázovým
vývozem zajišťovaným společností OVAK a.s. v roce 2014
Objem odčerpaných
odpadních vod

Cena odvozu při individuální
objednávce (Kč s DPH)

Cena při hromadném
odvoz (Kč s DPH)

1 m3

1418

325

1093

2 m3

1523

651

872

3 m3

1625

976

649

4 m3

1730

1302

428

5 m3

2340

1627

713

6 m3

2450

1953

497

7 m3

2552

2278

274

8 m3

2650

2604

46

Úspora (Kč)

Pozn.: Vzhledem k nevýhodnosti hromadného svozu proti individuální objednávce v objemech nad 8 m3 je hromadný svoz
nově limitován objemem vyvezených odpadních vod do 8 m3. V případě objemu nad 8 m3 bude vývoz jímky proveden
v režimu individuální objednávky.

Termín hromadného svozu: Po splnění podmínek (6 zákazníků a 35 m3) na základě telefonické objednávky
Způsob poptání služby a další informace:
V Po-Pá od 7-14.00 hod. telefonicky na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411, 607 504 283, nebo e-mailem na
jati.lubomir@ovak.cz. V emailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Proskovický
cký

Florián
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Olympionička Jana Dobešová
na našem turnaji ve stolním tenisu
Tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu
v sokolovně 26. prosince 2013 proběhl
pod patronací Jany Dobešové, dlouholeté
reprezentantky a olympioničky.
Prvním špičkovým stolním tenistou,
který nás poctil návštěvou byl v r. 1982
Josef Dvořáček. Pak jsme hrávali městské
a krajské přebory proti žákům, se kterých
se stali reprezentanti později – proti Markovi Kláskovi, Davidovi Štěpánkovi, Radkovi Košťálovi a v Havířově taky proti Petrovi Korbelovi. Několikrát své svěřence
z NH a Mittalu přivedl do naší sokolovny
i trenér Zbyněk Bajger. Ale Jana Dobešová přijížděla do Proskovic vždy na návštěvu k rodině nebo na sokolský ples, někdy
i s legendární Maruškou Hrachovou. Ale
na turnaj přijela tentokrát Jana poprvé!
Turnaje se účastnilo 14 hráčů, proběhly
tři soutěže s těmito výsledky:

Muži OPEN:
1. Jaroslav Salaj
2. Vít Adámek
3. Roman Kozar
4. Martin Janočko

Muži neregistrovaní:
1. Karel Sýkora
2. Viktor Sýkora
3. Aleš Zhýbala
4. Jiří Kozar

Čtyřhry OPEN:
1. Jaroslav Salaj-Martin Janočko
2. Rudolf Borovec-Viktor Sýkora
3. Vít Adámek-Tomáš Kadlec
4. David Urbánek-Marek Kunz
A co náš milý host Jana Dobešová?
Se stolním tenisem začala v 10 létech.
Její první hernou byla (2x týdně) závodní
jídelna pivovaru Radegast Nošovice. Trénoval ji pan Hendrych. Přes tréninkové
centrum ve Frýdku-Místu vedla její cesta do střediska vrcholového sportu ve Vítkovicích. Tam se Jana setkala s trenérkou
Ing. Martou Novotnou i Maruškou Hrachovou. Od 17 let hrávala 1. ligu a pohárové evropské soutěže. Ve Vítkovickém
oddílu st. tenisu našla skvělou partu reprezentantů – Lídu Strnadovou, Věru
Gajdošovou, bratry Brody a Javůrky. Na
své první mistrovství Evropy v Belgii byla
nominována v 18 létech. Je poslední mistryní ČSSR (1992) a první mistryní ČR
v r. 1993! Mistrovských titulů má ale více
- v jednotlivcích, ve čtyřhrách, mixech
i v družstvech. Získala i stříbrné a bronzové medaile.
Spočítat její účasti na mistrovstvích Evropy a světa je obtížné a je to úkol pro
sportovního historika. Jana reprezentovala do svých 35 let, procestovala celý
svět, utkávala se s těmi nejlepšími evrop-

skými a světovými hráčkami i hráči. Jejím
velikým úspěchem byla účast na Olympiádě v r. 1996 v Atlantě (USA). Hrávala
taky ligy v Německu a na Slovensku.
A nyní? Už třetí sezónu se věnuje stolnímu tenisu jako trenérka a profesorka
na gymnáziu ve sportovním centru Köping ve Švédsku (severně od Stockholmu). Má trenérskou „dvojku“, pracuje
s juniorskou kategorií a s ženskou reprezentací Švédska. V Köpingu trénuje i hráče z tzv. rozvojových států. Švédština už
bude brzy jejím čtvrtým (?) jazykem. Bylo
by velice zajímavé a milé, kdyby Jana svoje mladé svěřence někdy přivezla do Proskovic na tréninkový kemp. Naší hráči
by měli zpestření, získali by hodně nového ze stolního tenisu od osoby nejpovolanější a nám blízké. Hosté by zase poznali
Proskovice a zdejší lid.
Usměvavá Jana věnovala vítězům našeho turnaje osobní dárky a taky si s účastníky krátce zahrála. Předvedla („v civilu“) ten pravý stolní tenis a naši ji dobře
sekundovali. Děkujeme této reprezentantce za všechno, co pro náš sport a Českou republiku vykonala a dělá, děkujeme
za účast i hru, přejeme úspěchy a mnoho
zdraví jí samé a taky všem jejím svěřencům.
Stolnímu tenisu Nazdar!
Ruda Borovec a Regina Šerá

