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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
období od března do června lze charakterizovat jako dobu železnou. Železo
i jiné kovy mizely v nenechavých rukou
zlodějů, že jsme pomalu nestačili chybějící prvky kupovat a nahrazovat. Zmizely
kovové kryty na komunikačních propustcích, poklopy na kanálech, mříže u kanalizační vpusti, kovové prvky na hrobech,
dokonce ocelové spojky svazující pískovcové kameny historické památky - kříže.
Krádeže zaznamenali i majitelé rodinných domů, stavebníci na svých pozemcích a ve stavebních boudách.
Žasneme nad novými variantami spoření našich či cizích občanů – například
mytí aut u hřbitova, stavební suť a kusy
nábytku v kontejneru nebo vedle něj, komunální odpad v lese a příkopech. Nechápu nájemníky našich malometrážních bytů, že nezamykají zadní vchod
a dokonce rozdávají klíče svým „kamarádům“, čímž ohrožují bezpečnost obyvatel
domu a narušují klidné bydlení v něm.
Pod balkóny rozházené nedopalky také
svědčí o jisté kultuře obyvatel. Výdaje
městského obvodu na úklid a na střežení objektu jsou pak vyhozenými penězi!
Překvapuje nás pokračující nedodržování dopravních předpisů v obytných zónách, bezohledné a nebezpečné způsoby
parkování a zastavování u základní školy, mateřské školy a u pošty.
Někteří občané zdůrazňují, že jsme na
vesnici, takže si můžeme přece dovolit
více svobody, jiní připomínají, že jsme
součástí města a máme tedy stejná pravidla dopravy, chování jako ve městě.
Jak se komu co hodí!
Ohleduplné chování, dodržování pravidel ve všech oblastech života by nám

Letní vydání 2014
všem velice pomohlo. Je potřeba šetřit
síly, zdraví i peníze.
MOb Proskovice řeší uvedené projevy
chování občanů průběžně, opatření vyplývají z charakteru problému.

Aktuální informace
ke stavebním projektům
Naše žádost o dotaci EU na projekt
Zvýšení bezpečnosti pro pěší na
Světlovské ulici byla úspěšná. V současné době se připravuje smlouva o poskytnutí dotace a následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele této veřejné
zakázky. Stavba řeší dílčí stavební úpravy na ul. Světlovské v několika lokalitách
– 1. Rekonstrukce křižovatky ul. Světlovská a Na Smyčce, 2. Prodloužení chodníku a opěrné zdi podél Světlovské ul.
od kostela po ul. U Zvonice, 3. Výstavba
chodníku se 4 vjezdy od ul. U Zvonice po
ul. Kalužní, 4. Výstavba chodníku včetně
9 vjezdů od Zálesní ul. po ul. Jarkovskou.
Předpokládané náklady projektu - 6 180
tis. Kč.

Kulturní a společenské
akce
25. a 26. 4. byl zahájen v Proskovicích
11. ročník Festivalu Poodří Františka
Lýska, připomněli jsme si 110. výročí narození Františka Lýska a zároveň výstavou v základní škole 620. let obce Proskovice. Letos se v programu představily
pěvecké sbory Proskovjáček, Muzika-pěv.
sbor ZŠ J. Valčíka z Ostravy-Poruby,
Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, folklorní soubor Pilky ze Lhotky pod
Ondřejníkem a Cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Festivalový program
měl velmi dobrou úroveň.
K Proskovické pouti dodávám, že
s pouťovými atrakcemi je v posledních
letech velká potíž, protože obvykle bývá
špatné počasí a majitelé atrakcí si stěžu-

jí na malý zisk. Dalším problémem je připojení na elektřinu a vodu. Proto se odehrála letos minipouť s malým kolotočem,
vláčkem a stánky se zbožím proskovických žen ve volnočasovém areálu v návaznosti na Stavění máje.
Zdařilou akcí bylo 25. 5. setkání v Jarkovském lese u příležitosti vysvěcení
a slavnostního představení dřevěného reliéfu patrona myslivců svatého Huberta.
V Jarkově se sešli proskovičtí, starobělští,
staroveští myslivci, místní občané, hosté
a připomněli si zapomenutá místa života
Proskovic. Požehnání obrázku Panny Marie nad studánkou a reliéfu sv. Huberta,
který vyrobil Karel Sýkora, se ujala Mgr.
Gabriela Biolková, farářka církve čsl. husitské. Její promluva o významu role matky v rodině a poděkování všem, kdo nezištně pomáhají přírodě, podtrhla smysl
tohoto setkání. Spolek sv. Huberta v čele
s Jaroslavem Lazeckým spolu s Mysliveckým svazem připravili přátelské posezení s pohoštěním u Mysliveckého rybníka.
Za organizaci celé akce jim patří vřelé poděkování.
21. 6. na 4. ročníku Svatojánských
slavností bylo vidět, že se občané naší
obce rádi sejdou. Všichni organizátoři
akce spojili síly, aby vznikla tradice živého setkávání pro vzájemnou komunikaci dětí i dospělých občanů. Stálo to za námahu! Děkujeme za hodnotný program
slavností Sdružení hudebníků Proskovice, MŠ, ZŠ, tanečním skupinám, místním
písničkářům, skupině Direkt a za organizační přípravu SDH, TJ Sokol, Kreativnímu klubu žen a vedení ZŠ.
Začínají letní prázdniny, vytoužený čas volnosti a her pro děti,
pro rodiče a prarodiče čas starosti
a zodpovědnosti. Přeji vám, abyste
je prožili ve zdraví a radosti.
Marie Matějová, starostka
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Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 21. zasedání mimo jiné:
 schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2013 a účetní závěrku městského obvodu Proskovice k rozvahovému dni 31. 12. 2013,
 rozhodlo o poskytnutí neinvestičních účelových dotací občanským sdružením a příspěvkové organizaci:
Knihovna města Ostravy,
3 000,- Kč
Sdružení hudebníků Proskovice,
3 000,- Kč
TJ Sokol Ostrava-Proskovice,
25 000,- Kč
Společnost přátel Poodří,
2 000,- Kč
Český svaz včelařů, ZO Stará Bělá,
4 000,- Kč
 stanovilo počet členů zastupitelstva městského obvodu na nové volební období 2014-2018 na 15 členů

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o veřejných zakázkách malého rozsahu na:
• Údržba obecních pastvin a údržba zeleně podél cyklostezky v MOb Proskovice v roce 2014 – firmě Syslo David, Proskovice,
• Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce 2014 - firmě
Vít Havránek, Nová Bělá,

ním akcí „Stavění májky“ a „Svatojánský oheň v Proskovicích“
 Schválila smlouvu o výpůjčce majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – radiostanice ruční
v pořizovací ceně 61 732,80 Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice.

• Bezpečnostní kamerový systém v domě s malometrážními
byty – firma Bescom, Ostrava,

 Schválila poskytnutí finančních darů a uzavření darovacích
smluv v souvislosti s akcí „Svatojánský oheň a 620. let obce
Proskovice“ dne 21. 6. 2014 se subjekty, které zde vystoupily: Ševčík – Moravský folklorní soubor, Sdružení hudebníků Ostrava-Proskovice se zpěváky, skupina Direkt, písničkáři a moderátoři.

 Rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu 17 parkovacích míst
na místní komunikaci Na Pastvinách - par. č. 443 ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Proskovice

 Schválila, v rámci limitu prostředků na platy a pracovní pohotovost pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, odměnu ředitelce Mgr. Evě
Paličkové za splnění mimořádných úkolů v oblasti školství.

• Provádění pravidelných úklidových prací v domě s malometrážními byty Na Smyčce 5/317, 724 00 Ostrava-Proskovice
- firmě Karel Hráček, Stará Ves nad Ondřejnicí,

 Schválila Dodatek č. 5 ke Směrnici č. 1/2010 pro nakládání
s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení.
 Rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 3 000,- Kč vč.
DPH pro výherce dětských soutěží v místní knihovně v Proskovicích.
 Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Proskovice v souvislosti se zajiště-

 Rozhodla o udělení předchozího písemného souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru ve výši 22 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovice pro účely
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže od Sdružení
rodičů a přátel školy při ZŠ Ostrava-Proskovice.
 Rozhodla vydat nesouhlasné stanovisko s konáním akce
„Turnaj v malé kopané“ ve dnech 12. 7. – 13. 7. 2014 v Proskovicích v areálu požární nádrže.
Miloslava Vidličková

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE ZA ROK 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 21. zasedání dne 11. 6. 2014 schválilo závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
Předkládáme našim občanům stručný přehled hospodaření našeho obvodu. Podrobnou zprávu můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách městského obvodu: www.ostrava-proskovice.cz
Zůstatek rozpočtovaných a nečerpaných prostředků byl po schválení zastupitelstvem městského obvodu zapojen do schváleného
rozpočtu pro rok 2014, zůstatek bytového hospodářství z let 2007-2013 byl ponechán na běžném účtu městského obvodu.
Mezi objemově největší příjmovou položku tvořily přijaté dotace neinvestičního charakteru, které byly poskytnuty z:
- rozpočtu statutárního města Ostravy:
- na provoz, údržbu městského obvodu a příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci 4 444 tis. Kč,
- na plavecký výcvik žáků 40 tis. Kč
- na školství 409 tis.Kč
- za odvod výtěžku z loterií za rok 22 tis.Kč
- z finančního vypořádání za rok 2012: 5 tis. Kč
- na označení psa čipem 3 tis. Kč
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Název

Daňové příjmy

Schválenýrozpočet
v tis. Kč

Upravený rozpočet
v tis. Kč

Skutečnost ﬁnančních prostředků
v Kč

636

645

696 267

Nedaňové příjmy

1447

1670

1 682 007

Přijaté dotace

5479

7051

5 988 071

715

1989

0

0

0

0

-90

-97

-97 450

PŘÍJMY CELKEM

8 187

11 258

8 268 895

Běžné výdaje

8 277

9 707

7 451 185

0

1 649

654 419

-90

-97

-92 451

8 187

11 258

8 013 153

0

0

255 742

Financování
Kapitálové příjmy
Konsolidace

Kapitálové výdaje
Konsolidace
VÝDAJE CELKEM

SALDO
Výsledek rozpočtového
hospodaření

ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
a ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
- na sociálně – právní ochranu dětí 42 tis. Kč
- na výkon státní správy 496 tis. Kč
- na volby Prezidenta ČR a na volby do Posl.sněmovny ČR 40 tis. Kč
- na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 96 tis. Kč
Přijaté dotace investičního charakteru z rozpočtu statutárního města Ostravy na:
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení projektového záměru „Revitalizaci mlýnského náhonu“ 630 tis. Kč
- zpracování technické dokumentace projektového záměru „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveská“ 87 tis.
Kč. Finanční prostředky nebyly k uvedeným akcím v roce 2013 čerpány. O zapojení prostředků do upraveného rozpočtu v roce
2014 byl zažádán odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy.
Z vlastních prostředků investičního charakteru bylo čerpáno:
- na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Estetizace ul. Na Smyčce se zaměřením na úpravu stanoviště a zastávky autobusů včetně rozpočtů 7 tis. Kč
- na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Úvoze“ 72 tis. Kč
- montáž ochranných sítí u víceúčelového hřiště 54 tis. Kč
oblast volnočasového areálu ul. Na Pastvinách:
- zpracování hydrogeologického posudku 9 tis. Kč
- zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení-odvodnění pozemku a úprava cvičné louky pro hasiče 21 tis. Kč
- zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „umělý kopec“ 29 tis. Kč
- podrobný geologický průzkumný vrt a inženýrsko-geologická činnost 33 tis. Kč
- zpevnění plochy cvičné louky pro jednotku dobrovolných hasičů 47 tis. Kč
Táňa Paličková
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620.

VÝROČÍ PROSKOVIC
1394–2014

ŘEMESLNÍCI, ŽIVNOSTNÍCI

Josef Matula – bednář

Narodil se v roce 1879, zemřel roku
1966. Pracoval na šachtě, v pivovaru,
masném průmyslu, kde vyráběl a opravoval sudy. Matulovi měli dvě dcery a dva
syny.
Jako voják v hodnosti četaře prožil 1. sv.
válku. V ženijní jednotce stavěl a opravoval dřevěné mosty, o čemž často a rád vyprávěl. V dřevěné boudě, později ve sklepě rodinného domku si zařídil malou
dílničku, kde bylo jen ruční nářadí, jako
hoblík, poříz, dláta, pilky, šablony a podobně. Nebyl tam ani jeden stroj. Vše byla
absolutně ruční práce.
Vyráběl bečky 25 litrů, 50 litrů, dlouhé
bečky na povoz k odvozu hnojůvky. Dále
hrotice, putny na vodu, kruhadla, máselnice, dřevěné loutky, klece na kanárky
a hrotičky. Opravoval selské povozy, tesal
trámy širočinou.
Stromy v Kašpárkovém lese si sám vybíral a kácel. Stejně tak nosil svazky palachu z Jistebnických rybníků. Sám si vyráběl železné obruče na sudy. Kde byla
potřeba odborné práce se dřevem, “stařík
Matula“byl vždy ochoten pomoci.
Byl veselé až furiantské povahy a rád
se veselil na výletech s hudbou, i ve svých
oblíbených hospůdkách.

ka, hrábě, pro sedláky kola a vozy. Přijal
do učení učně, měl i tovaryše.
V roce 1924 se oženil s Gabrielou Sojkovou. Měli spolu tři syny – Josefa, Vojtěcha a Mojmíra. Josef Vašíček prosazoval
zavedení elektřiny do obce, spolupracoval později se stavbaři. Na zahradě byl
uložený materiál, za který zodpovídal.
Elektrizaci provedly Moravsko-slezské
elektrárny a svítit se začalo 19. 11. 1930.
V obecních volbách v roce 1931 byl zvolen náměstkem (mezistupeň mezi starostou a radními).

Do roku 1948 dělal údržbu pro sedláky a zemědělce, pak odešel pracovat do
Vítkovic. Po znárodnění se věnoval také
údržbě, ale vyráběl i sáně, lyže pro obchod
Šafrata v Ostravě. Běžně opravoval ploty,
vyráběl štachety, dřevěné cukle. U Vašíčků měli na zahradě moštárnu, tam uměli
vyrobit i burčák.
Syn Vojtěch se vyučil doma též kolářem. Pro zajímavost – stavěl také most
přes Ondřejnici, jeho dílem je i hřbitovní
brána s křížem.
Vojtěch Vašíček, syn

Jaroslav Lazecký, vnuk

Josef Vašíček – kolář
Narozen 10. 3. 1894, zemřel roku 1996.
Vyučil se u Batě ve Zlíně, kde se vyráběly kočáry a landaury, které byly dodávány do Vídně. 1. sv. válku 1914-1918 strávil
na frontě v Bosně a Hercegovině. Po válce
v roce 1921 si pořídil dílnu a osamostatnil
se. Nebyla elektřina, proto používal stroje na benzín. Vyráběl tragače, káry, kosis-

František Dlouhý
a Bedřich Dlouhý – stolaři
Stolařské řemeslo bylo v Proskovicích
typické pro majitele domku č. 12 po dvě
generace (ul. Kalužní). Prvním stolařem
byl František Dlouhý (*1852, †1938), syn
Jana Dlouhého ze Staré Vsi a manželky
Anežky, rozené Petrovské. Své řemeslo
uplatnil pan František mimo jiné při zařizování proskovické školy lavicemi a potřebným nábytkem. S manželkou Fran-

tiškou, rozenou Matějovou (dcera Jana
Matěje, zahradníka z Proskovic) vychovávali dvě děti. Dcera Marie byla učitelkou, vynikala hudebním a výtvarným nadáním, ale velmi mladá zemřela.
Syn Bedřich (*1879, 1969) pokračoval
ve stolařském řemesle. Později se jako invalidní důchodce začal věnovat ovocné zahradě a „svým včeličkám“. Staral se o několik včelstev a těšil se z jejich pilné práce.
V domku rodičů hospodařil s manželkou
Janou, rozenou Škuttovou. Ta částečně
převzala starost o obživu rodiny a kromě
běžných domácích povinností a práce na
poli rozvážela mléko od některých proskovických hospodářů do městských rodin ve Vítkovicích (pěšky s vozíkem, denně, za každého ročního období). Manželé
dbali na dobré vzdělání dětí. Syn Alfons
byl pak úředníkem Policejního ředitelství
Ostrava, rodinu založil v Nové Bělé. Dce-
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ra Marie byla původně úřednicí ve Vítkovických železárnách. Naposled pracovala
jako účetní na tehdejším Národním výboru v Proskovicích. Ráda vzpomínala na
své působení ve sboru Jistebnických zpěváčků pod vedením pana profesora Lýska.
Miroslava Netopilová-Zezulková, vnučka

František Balcar – traﬁkant
Narodil se 12. 11. 1878, zemřel 13. 11.
1947. S první manželkou Anežkou Slatinskou (1876-1918) měli 6 dětí – Josefa, Alfonse, Roberta, Helenu, Františka a Aloise. Podruhé se oženil Fr. Balcar
s Anežčinou sestrou Boženou.
Ve druhém manželství se narodily dvě
děti. Libuše, později provdaná Neuwirto-

vá, byla učitelkou v místní mateřské škole. Běžně ji proto děti oslovovaly i v dospělosti „teto Libo“. Syn Karel pracoval ve
Vítkovicích, v naší obci vykonával funkci
předsedy Národního výboru, později Občanského výboru.

Pan František Balcar pracoval v obci
jako obecní cestář. V první světové válce
přišel o nohu a jako válečný invalida dostal odškodné – trafiku. Od obce koupil
v roce 1924 pozemek, na kterém s druhou
ženou Boženou postavil domek s trafikou.
Dům Balcarových stál u zastávky autobusu, na frekventovaném místě, takže trafika měla výhodné stanoviště. Prodávaly
se v ní cigarety, noviny, i drobné pamlsky
pro děti. Po smrti Fr. Balcara provozovala trafiku až do znárodnění manželka Božena.
Karel Balcar, vnuk

Ludvík Lýsek – stolař
Ludvík Lýsek se narodil v roce 1901.
Otec Ludvík rozhodl, že po absolvování měšťanské školy v Zábřehu se vyučí
ve Staré Bělé stolařem. Byl zdravý a silný
na rozdíl od svých bratrů Václava a Františka, proto musel do učení. Pro všechny
děti peníze na studia nebyly. Starší sestra Ludmila zůstala pomáhat v domácnosti a na poli, bratr Václav a nejmladší František vystudovali učitelství.
Ludvík se v učení naučil vyrábět okna,
dveře a také úly pro včely.
Roku 1919 nastoupil do stolárny
R. Špačka v Zábřehu, kde pracoval do
r. 1928, s přerušením vojenskou službou. V manželství s Marií Jařabáčovou
(*1905) se narodili synové Libor a Alois.
Pro rodinu byla pracovní jistota důležitá.
U R. Špačka se věnovali především stavebním pracím a výrobě nábytku. Mzda byla

Oznámení

V souladu s ustanovením zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, v platném
znění proběhne povinné očkování psů proti vzteklině na území MOb Proskovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodina:
14:30 – 17:00

Vybráno z rodinné kroniky Libora Lýska

V dubnu jsme přivítali nové
občánky a setkali se s jubilanty

o povinném očkování psů
proti vzteklině
Datum:
10. září 2014

hodinová - 1 Kč za hodinu, týdně 48 hodin = 48 Kč. Slušný výdělek a vydatná pomoc rodiny mu splnily přání - vybudování
vlastní dílny. Pokračoval ve výrobě nábytku a protože chtěl včelařit, začal s výrobou
úlů. Jeho návrh úlu Proskovan byl zveřejněn v časopise Včela moravská a zaznamenal uznání odborníků. Na objednávku
pak tyto úly vyráběl a rozesílal. Roku 1940
byl přijat do stavebního oddělení stolárny
ve Vítkovicích. Řemeslu se později vedle
své práce normovače v modelárně věnoval
dále syn Libor.

Místo:
u budovy úřadu

Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od 6-ti měsíců.
Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz psa, přineste jej s sebou.
Zvířata musí být opatřena náhubkem a na vodítku.
Očkování se provádí 1 x ročně.
Platným dokladem o provedení očkování je pouze očkovací průkaz psa.
Cena jedné vakcíny je 150,- Kč.

V pátek 11. 4. 2014 jsme v prostorách úřadu slavnostně přivítali 4 nové občánky Proskovic. Pro rodiče a jejich miminka byl připraven krátký program básniček a písniček,
které si pro ně přichystaly děti z místní školy. Poté je pan místostarosta Ing. Zdeněk
Dvorský a paní ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Eva
Paličková slavnostně uvítali a předali jim
drobnou pozornost v podobě květiny a dárkového poukazu. Tato uvítání organizujeme
v návaznosti na počtu narozených dětí zpravidla dvakrát do roka.
U příležitosti životních jubileí našich občanů organizujeme každoročně jejich setkání s občerstvením v sále hostince U Psoty.
Z 58 letošních jubilantů jsme popřáli dvaceti osmi z nich, kteří se dostavili sami, s partnery nebo jinými rodinnými příslušníky. Poslední dubnovou sobotu v rámci festivalu
Poodří Františka Lýska byl pro ně připraven
folklórní program – vystoupení souborů Pilky a Pramínky a poté následovala volná zábava.
Věra Adámková
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1. světová aneb Velká válka a Proskovice
V Proskovicích každý občan starší dvanácti let (alespoň doufám!) ví, co to byla
1. světová válka. V poslední době se o ní
mluví více jako o „Velké válce“. Ten
první název je obecnější, druhý zase historicky výstižnější.
Co tedy ví naši spoluobčané o této
„Světové revoluci“ ? – tak totiž 1. světovou alias Velkou válku nazval ve svém
rozsáhlém díle T. G. Masaryk - náš první prezident - Osvoboditel. V úvodu připomenu dvě populární skutečnosti.
Byl hlavní příčinou války atentát na
následníka Rakousko-Uherského trůnu
Franze Ferdinanda d´Este a jeho milovanou manželku hraběnku Žofii Chytkovou, spáchaný 28. června 1914 studentem
Gavrilo Principem a jeho skupinou Crna
ruka v Sarajevu („sedm kulí jako v ...“)?
Začala tato válka proslulou vyhláškou Mým národům, kterou 25. července
1914 podepsalo Jeho císařské veličenstvo
Franz Josef I. (v Čechách byl císař s oblibou nazývaný Procházka) a „proslavenou“ dobrým vojákem Josefem Švejkem?
Možné je ledacos, ale budu se držet faktů, dat a čísel, často nepřesných a neúplných. Je to pro opakování dobré. A taky se
zamyslet. Vždyť důsledky této války se nás
stále a bezprostředně dotýkají. Proskovice
i okolní vesnice se na tom spolupodílely!
Tehdejší napětí v Evropě po tzv. Balkánských válkách a snahy imperiálních
velmocí ovládat nové trhy a kolonie zvyšovalo napětí. Na jedné straně Německo
s Rakousko-Uherskem, na druhé straně Dohodové velmoci – Francii, Anglii a Ruskem. Při zasedání ministerské
rady 7.7. 1914 bylo už prakticky rozhodnuto o válce. Začala štvavá protisrbská
kampaň a atentát se stal vhodnou zámin-
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kou. Vídeňská vláda dala Srbsku 23. 7. v podstatě nepřijatelné ultimátum, ke kterému
ale bylo Srbsko (podporované
Ruskem) vstřícné. Ta vstřícnost už ničemu nepomohla.
Napětí se stupňovalo, státy mobilizovaly (R-U částečně 25.7.1914) a „náš“ císař
pán byl přece jenom donucen k vyhlášení
války Srbsku. To byl onen manifest Mým
národům. Je dokázáno, že Franz Josef
I. si válku nepřál – asi věděl proč. Válka
se pak datuje od 28. července 1914. Po vyhlášené mobilizaci si málokdo uvědomil,
že vstoupil do doby, která se tolik podobá
např. vysoké peci – z vysoké pece nikdy
nevyjde to, co jsme do ni vsadili. Tak se
stalo s válčícími státy i s jednotlivými lidmi. Vilémovské císařské Německo vyhlásilo válku Francii 3. srpna a 12. 8.1914 „už
to vypuklo naplno“.
A výsledek?
Monarchistické velmoci nebo říše Německo, Rakousko-Uhersko (Franz Josef I.
zemřel 21.11.1916, novým císařem byl korunovaný Karel I.), Rusko, Turecko, Itálie se buďto rozpadly nebo hodně vnitřně
změnily. Demokratická Francie a V. Británie dočasně a USA pak výrazně posílily. Vznikly nové, tzv. Nástupnické státy
– Polsko, Rakousko, Maďarsko, Československo, jugoslávské Království a taky
pobaltské státy Finsko, Litva, Lotyšsko
a Estonsko. Ukončení války v r. 1918 ale
do Evropy nepřineslo pouze euforii z nabyté svobody a míru. Vrátily se taky statisíce invalidů a revolucionářů. Doma byly
milióny vdov a sirotků, španělská chřipka, spory o hranice, revoluce, občanské
války a nové agrese, dočasné kompromisy, první transfery a genocidy a další politické šachy. Na budoucí problémy pak
„zadělaly“ i Versaillská mírová smlouva (28. 6. 1919) a Trianonská smlouva
(4. 6. 1920). Je možno říci, že naše Republika Česko-Slovenská si těchto problémů později opravdu užila. Z rakousko-uherských poddaných - žen, dětí a starců
doma, z válečných front, ze zajetí a z Dálného východu se vraceli vojáci a ti všichni se stali občany nové republiky. Měli ale
štěstí. Konflikty čs.-německý, čs.-polský
a válka čs.-maďarská byly i se ztrátami na

lidech brzy ukončeny. Ale nový
- demokratický stát s obrovskými problémy vedli osvícení, mimořádně vzdělaní vůdci a politici
Masaryk, Beneš, Švehla, Kramář,
Rašín, Šrobár a další a taky vojáci. Ale to je už jiná kapitola, ke které se
snad dostaneme později.
Jaké mohly být bezprostřední dopady léta roku 1914 na proskovické občany?
Měli taky problémy ostatní ze starobělské farnosti? I ve Staré Vsi, Košatce nebo
v Polance? Mobilizovaní záložníci přece
počítali s návratem ze Srbska „do švestek“. Nestalo se tak!
Dobových informací v naší i v kronikách okolních vesnic je poměrně dost. Ale
více se věnují potížím ve válečných rocích
– drahotě, rekvizicím potravin i barevných kovů, hladovým přídělům, stannému právu (v Proskovicích 7. 7. 1917), stávkám, rabování (v Sunkově mlýně asi 100
převážně žen dne 14.8.1917) a nedostatku všeho. Kronikáři popisovali hlad a jiné
problémy těžké válečné doby. Žádné idylické válečné pohlednice!
Tou druhou stranou byla mobilizace
mužů a jejich osudy. Vedli si různě, možná někteří bojovali „za císaře pána“ horlivě, jiní se v zajetí hlásili do legií. Především je ale strašilo zranění a invalidita,
smrt a úplně nakonec taky jejich návraty domů. Čtení válečných dopisů našich
babiček a dědečků je hlubokým zážitkem.
Kdo takovou korespondenci nebo její torzo vlastní, měl by se do všeho pozorně začíst. A taky do krásné, memoárové nebo
odborné literatury i do vědeckých pojednání. Pramenů je hodně a pak ten celkový obraz vypadá úplně jinak než v nějaké
zkratkovité inscenaci.
V každé vesnici je připomínka se jmény padlých v 1. světové válce. Je tomu tak
i 2x u nás – deska na stěně kostela a na
pomníku. A v kapli farního kostela ve Staré Bělé – tam je celkem 85 jmen z celé farnosti, tedy i z Nové Bělé, Výškovic a Krmelína.
Kolik narukovalo proskovických mužů,
to v naší kronice není. Ale zahynulo jich
12, legionářů bylo 14. Bojovali na srbské,
ruské i italské frontě, ve Francii a na Sibiři. Uvedu dva příklady z rodiny: Leo-
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pold Matěj, svobodný, nar. 1895 byl zajatý na ruské frontě a od září 1917 byl
legionářem-střelcem v úderném praporu. Přes Sibiř, Vladivostok, severní Pacifik, Kanadu a lodí z Halifaxu do Hamburku se ruský legionář Poldik vrátil domů
až v r. 1920. Vyučený tkadlec a vítkovický
dělník Josef Matěj (později Financ), svobodný, nar. 1898 narukoval 15. 6. 1916 do
Stockerau u Vídně. Válčit začal na francouzské a nakonec na italské frontě někde v Dolomitech jako světlometčík pro
dělostřelce. Tam vysoko ve skalních kasematech a sněhu strávil více než rok.
V polovině listopadu 1918 konečně vystoupil v Polance z vlaku a loukami šel
domů…. Takových příběhů by se možná
dalo v Proskovicích získat desítky. Přece
jenom to byla malá vesnice.
Ze sousední Staré Bělé narukovalo více
než 285 mužů, padlo 29, legionářů bylo
23. Tragická byla válka pro Starou Ves
n.O. Tam rukovalo 451 mužů! Tento údaj
jsme opakovaně studovali. Z nich padlo 34, legionářů bylo 11, z Košatky dva.
V Polance údaje o počtu povolaných nejsou, ale pravděpodobně jich bylo mnoho,

možná až 500. Vždyť jich padlo 54, legionářů bylo 22. Do Krmelína se jich nevrátilo 27, legionářů bylo 7 (počet mobilizovaných není znám). Monarchie svým
národům pořádně pustila žilou. Z českých, moravských, slezských, německých
a uherských mládenců i „dědků“ si udělala kanonefutter bez ohledu na jejich elán
nebo odpor, zranění, zákopovou špínu,
vši, samotu, beznaděj, nenávist a na další
strašné jevy války. Taky bez ohledu na rodinné tragédie a na veškeré ztráty hospodářské. Osobně nemám rád výše uváděná
čísla, statistiky nebo matematiku. Má spíše mluvit o každém muži, který měl rodiče a rodný dům, bratry nebo sestry, manželku, děti, povolání a vlastně celý život.
Naši předkové vojáci i civilisté ale prošli od léta roku 1914 k dnešním dnům těžkou cestu. Budování státu a jeho zničení,
hrůzný Protektorát, osvobození v r. 1945,
výstavbu socialismu a normalizaci, demokratizaci a „návrat do Evropy“. Všechno
to ale začalo v těch červencových dnech
před sto roky, které si celý kulturní svět
letos připomíná. Stejně jako my.
Karel Sýkora, člen zastupitelstva

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve čtvrtek 25. září 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 26. září 2014.

Rozmístění kontejnerů
dne 25. 9. 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

Problémy
s bezpečností
dopravy
a parkování
V Proskovicích je 14 místních komunikací a každá má své specifické dopravní projevy. Ulice Buková, V Úvoze, Jarkovská, Nad Hůrkami vynikají
bezohlednou rychlostí projíždějících
aut. Na Ztracené ul. a V Tišinách hlídáme ořezy větví a dopravu ohrožující stromy. Na Pastvinách a na Bukové ulici se potýkáme s dopravní
zátěží danou každodenním provozem u školy a příjezdy rodičů s dětmi
do školky. Na Smyčce řešíme nejčastěji nevhodné parkování.
U parkování vycházíme z předpokladu, že majitel motorového vozidla bude parkovat na vlastním pozemku - v zahradě, v garáži nebo na
placeném parkovacím místě (např.
u MŠ a za domem s malometrážními byty).
Na základě dopravní studie byla na
místních komunikacích vyznačena
parkovací místa vodorovným značením. Jelikož někteří majitelé motorových vozidel využívají parkovacích
míst pro nepřetržité parkování, nabízí MOb možnost placených rezervovaných parkovacích míst.
Nárůst projíždějících motorových
vozidel přes náš městský obvod přinutil občany na Staroveské ulici, která je silnicí III. třídy, k vybudování bran na dálkové ovládání. Je to
v současné době jediné řešení bezpečného vjezdu do zahrady.
Bezohlednost řidičů, nedodržování dopravních předpisů ztěžuje nám
všem život. Důkazem toho jsou stížnosti občanů, návrhy na doplnění
dopravních značek, retardérů, zrcadel atd. Své zkušenosti mají i strážníci Městské policie a Policie ČR.
Protože dopravní situace, návyky a potřeby obyvatel jsou proměnlivé, i řešení problémů v této oblasti
se vyvíjí. Věřme, že s naší ohleduplností k lepšímu.
Jitka Hyklová
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Živnosti a řemesla v minulosti
Hostinská živnost
Od starodávna bylo právo prodeje panského piva a lihovin výsadou fojta. Ten
byl povinen odebírat pivo z panského pivovaru ve Staré Vsi a víno bylo zajišťováno vrchností dovozem z jižní Moravy.
Později byla při staroveském zámku i palírna (uváděna jako vínopalna).
První šenk, jak se tehdy u nás říkalo
hospodě, byl v pozdějším panském dvoře (dnešní č. p. 39 nad kostelem). Název
šenk se zde udržel až do počátku minulého století. Hospody hrály v životě vesnice
důležitou úlohu. Zasedalo zde obecní právo v čele s fojtem, purkmistrem a staršími,
které řešilo a potvrzovalo důležité otázky
v životě obce. Téměř za každým zápisem
v gruntovní knize je uvedeno, že nový držitel zaplatil za kup, případně osvobození (poslední splátku dluhu) apod., vědro
piva, nebo výši útraty za víno.
V hospodě byly o puti a krmašu muziky, jak se dřív říkalo tanečním zábavám, svatební veselice a o svatém Martinu obecní hromady. Tak to probíhalo až
do zrušení roboty v r. 1848, které znamenalo zánik hospodářské činnosti dvora.
Pánská pole a louky byly pronajaty sedlákům a chalupníkům. Staroveský velkostatek si ponechal jen lesy (práce v nich byla
sezonní). To mělo tvrdý dopad na sedláky i chalupníky, kteří museli splácet bývalým pánům finanční náhrady za zrušené
poddanské povinností a poplatky. Jejich
umoření se táhlo ještě po dlouhý čas.
Obyvatelstvo trpělo nedostatkem financí a postupně muselo hledat uplatnění
v okolí i ve vznikajících dolech a hutích ve
městě. Šenk byl pronajat Mikuláši Břežnému z Petřvaldu. Nápoje bral zřejmě ze
Staré Vsi. Panské pivovary, které měly
dříve výsadní postavení a zajištěný odbyt bez ohledu na kvalitu a cenu, nemohly
konkurenci nově vzniklých výrobců odolat. Tak došlo ve druhé polovině 19. sto-

letí k ukončení výroby piva ve Staré Vsi.
Hospoda byla provozována téměř do konce století. Přesný termín jejího zániku se
nepodařilo zjistit, ale ve sčítacích operátech z roku 1900 je již jako hlavní činnost
Mikuláše Břežného uvedeno polní hospodářství.
Druhá hospoda Josefa Hlavatého
(s přezdívkou Hlaváč) vznikla v 70. létech 19. stol. na č.p.45, tedy v místě dnešního penzionu Florián. I zde byla tradice
šenku, neboť v minulosti byla nemovitost
po dlouhou dobu v držení rodu Adámků,
kteří byli častými fojty. Zde bych chtěl poznamenat, že syn Josefa Hlavatého Alois,
si vzal za manželku Karolínu, dceru šenkýře Břežného a rodina byla spřízněna
i se staroveským hostinským Hlavatým.
Ke konci století se hostinské místnosti stále více stávají místem pro vznik různých spolků. Zde také vznikl první český
hasičský sbor na území dnešní Ostravy.
Byl zde prostor pro zakončení lidových
zvyků, jako vynášení Mařeny a Mařáka,
umístění majíčka (viz část říkanky …kaj
ho postavímy, u Hlaváča v síni…) a pořádání jeho snošky. Rekruti zde slavili asenty (odvody) a další společenské událostí.
Hospoda je do otevření obecního hostince
v bývalé škole jediným místem pro zasedání obecního výboru (vedení obce). Hostinský měl malé hospodářství. Hostů během dne nebylo. Místní sem přišel leda
pro paklík tabáku a dal si kelíšek, který rychle vypil se slovy „napiš mi to“. Cizí
host zde nepřišel, neboť tu nevedla cesta.
Někdy přišel žebrák, který vyměnil svou
almužnu za režnou. Teprve večer se scházeli sedláci a nějaký ten chalupník na svůj
půlžidlík, nebo židlík kořalky. Pilo se pro
nedostatek peněz většinou „na gebeno“.
K vyrovnání došlo později. Byly však případy, že dluh narostl do větších rozměrů. Dlužník pak musel prodat část svých

pozemků a došlo i k prodeji nebo rozpadu usedlostí. Pivo, sodovky a lihoviny dodávali přímo výrobci. Podle pamětníků
pivo vozili z Českého pivovaru v Ostravě a v létě i s ledem. Sodovky byly ze sodovkárny v Paskově a lihoviny z lihovaru
v Místku Koloredově. K zakousnutí byly
jen preclíky na vrbovém kroužku od preclíkářky z Rychaltic.
V roce 1904 kupuje hospodu Antonín
Durčák, který padl v 1.svět. válce a po
něm jí vede do r. 1924 jeho žena Emilie.
Od té doby se na této hospodě do jejího
zrušení v 50. létech vystřídala řada majitelů a nájemců. Namátkou jmenuji: Josef Folta, František Folta, Karel Heidrich,
Adolf Klečka a další jména se mi v archivech nepodařilo dohledat.
Jako třetí vznikla nákladem obce (úpravou staré školy, v místě nynější pošty)
obecní hospoda. Proskovská obec měla od
r.1905 pro tuto hospodu v č.p.11 koncesi,
ale začala ji pronajímat. Prvním nájemcem byl Metoděj Strakoš ze Staré Bělé.
Obě hospody měly kuželny. Můj otec
jednou vzpomínal, jak v posledním roce
1. světové války jej maminka poslala pro
maso. Když přicházel k obecní hospodě,
vyběhlo z kuželny několik chlapů a zmizeli do Hůrek. Z druhé strany totiž přicházel k hospodě starobělský četník. Jednalo
se o místní dezertéry, kteří si zde krátili dlouhou chvíli a zdrhli před zatčením.
Po Strakošovi měl v nájmu hospodu Václav Psota, který si později vystavěl vlastní
hostinec, jak jste byli informování v jarním čísle Floriána.
Pokračování příště.
Excerpované materiály: ZA Opava z fondu
Obchodní a živnostenské komory v Opavě
– živnostenské listy a koncese v Proskovicích od r. 1895.
Jiří Lyčka, kronikář

Nová zelená úsporám
Často slýchávám v souvislosti s novým
dotačním programem Nová zelená úsporám různé názory, které bývají dosti protichůdné. Proto jsem se pokusil v tomto článku na část z nich odpovědět a celý
program zjednodušeně představit. Nový
program se snaží řešit úspory nákladů na
vytápění a tím i snižování emisí skleníkových plynů co nejkomplexněji. Proto

na rozdíl od předchozí „ Zelené úsporám“
preferuje zateplení domu jako celku obrazně řečeno kolem dokola. Zpravidla přitom není překážkou, pokud někdo má již
například vyměněná okna, popř.zateplenou střechu apod.
První výzva k podání žádostí na zateplení rodinných domů a výměnu kotlů
proběhla v minulém roce. Letos byla vý-

zva k podávání žádostí o dotace zahájena
1.dubna.

Dotace jsou přidělovány
v následujících kategoriích:
a) zateplování
stávajících rodinných
domů - dotace ve výši 33, popř. 44 %
z nákladů na zateplení (nejvyšší dotace cca 60 % je prakticky nedosažitelná)
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b) výstavba nízkoenergetických rodinných domů – dotace 400 000 popř.
550 000 Kč/dům
c) výměna neekologických zdrojů tepla
(kotlů) na tuhá popř.kapalná paliva za:
- kotel na biomasu (např. peletky, dřevo) s ruční dodávkou paliva – dotace
50 000 Kč
- kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva - 100 000 Kč
- krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem - 50 000 Kč
- krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva - 50 000 Kč
- tepelné čerpadlo voda-voda - 100 000 Kč
- tepelné čerpadlo země-voda - 100 000 Kč
- tepelné čerpadlo vzduch-voda - 75 000 Kč
- plynový kondenzační kotel - 18 000 Kč
d) instalace termických solárních systémů (kolektorů) pro ohřev teplé vodydotace 35 000 Kč u systémů s přitápěním je dotace 50 000 Kč
U všech výše uvedených případů je maximální výše podpory 75% z nákladů na dodávku a montáž.
Uvedené dotace na výměnu kotlů (bod c)
platí pro současnou realizaci opatření dle
bodu a).

Pro samotnou výměnu jsou částky o 20%
nižší.
Podmínkou u všech uvedených kategorií
je zpracování projektové dokumentace,
energetického posudku a u kategorií dle
bodu a) a b) ještě závěrečnou zprávou
technického dozoru.
Tyto dokumenty jsou v případě dle bodu
a) dotovány ve výši 15 000 Kč.
Po tomto stručném představení programu se pokusím nastínit jeho výhody a nevýhody.
V první loňské vlně se dosáhlo reálně
v průměru 40 až 50% úspor na nákladech
na vytápění, což je velmi slušná hodnota.
Výše dotace, která je letos ve většině případů 33% z nákladů na opatření (oblast
a) je nižší než v předchozích verzích programu.
Naopak prostředků se zatím zdá být dostatek a dostalo se doposud na všechny
žadatele. Vše zatím ukazuje na to, že tento trend bude pokračovat i nadále. Ukončení programu se plánuje na rok 2020.
Občas se objevuje názor, že tím, že realizační firmy, které musí být zaregistrovány
v programu jsou dražší než ostatní. Registrace je ale jednoduchá a firmy se mohou zaregistrovat i dodatečně. Proto jsou
dnes ceny stavebních firem dosti srovnané. Určitou nevýhodou je složitější admi-

Ze života školy
Když jsem si připravovala podklady
pro napsání článku, popsala jsem v bodech celý list papíru. „Tak toho je opravdu moc“, byla první moje reakce. Vyberu
tady jen ty nejdůležitější akce! Ale které to
jsou? Z mého pohledu všechny, z pohledu žáků většina mimoškolních, z pohledu
pedagogů výsledky vzdělávání. Z pohledu
rodičů? To bude asi ono. Obuji si boty rodičů a podívám se na to ze strany rodičů.
Snažila jsem se, ale pořád se mi podsouvalo to „ředitelské“. Nakonec jsem usoudila, že shrnu aktivity za poslední čtvrtletí ze svého stanoviska a ostatní zúčastnění
si k tomu dodají své.
A začnu od konce. Ve školním roce
2014/2015 bude základní školu navštěvovat 100 žáků, což je stoprocentně naplněná kapacita ZŠ, kterou nemůžeme překročit. Pokračuje také mírný nárůst počtu
žáků navštěvujících školní družinu, kde
povolená kapacita je 70 žáků. V letošním
školním roce ji navštěvovalo 66 a pracovali ve třech odděleních. V tomto školním
roce jsme pro zkvalitnění výchovné práce
(Pokračování na str. 10)

nistrace, se kterou by ale měl pomoci ten,
kdo zajišťuje energetický posudek a projektovou dokumentaci.
Tím, že je program zaměřen na komplexní zateplení domu, není možné zateplit třeba jen střechu a vyměnit okna,
jak to bylo možné v předchozí variantě
programu, takže dnes představuje zateplení vyšší finanční náročnost.
Určitým bonusem je Průkaz energetické náročnosti budovy, který dům dostane
v rámci vyhotovení Energetického posudku. Tento průkaz dokládá úspornost nemovitosti a je dnes vyžadován v případě
naceňování a prodeje domu.
U volby náhradního ekologického zdroje vytápění je nabídka natolik rozmanitá,
že pokusit se vybrat optimální variantu
bez znalostí konkrétních představ žadatele není možná.
Závěrem se dá říct, že v případě Nové
zelené úsporám se jedná o dotační příležitost, která se v budoucnu nemusí opakovat. I přes větší finanční náročnost to
není špatná investice dlouhodobého charakteru.
Kontakt na bezplatné poradenství v případě vašeho zájmu vám poskytne pí. Jitka
Hyklová, referentka majetkoprávní a stavební správy našeho úřadu.
Zdeněk Dvorský
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(Pokračování ze str. 9)
ve školní družině organizovali jedenkrát
týdně tzv. zájmové družiny (sportovní,
kreativní a anglickou). Děti si volily podle
zájmu z několika nabízených aktivit organizovaných jednotlivými vychovateli. Aby
tato aktivita mohla zdárně fungovat, bylo
nutné nepřerušovat její činnost postupnými odchody dětí do 15 hodin. Bohužel,
někteří rodiče stále chápou školní družinu jako hlídací instituci a vyzvedávali děti
v průběhu. Děti pak odcházely od nedokončené práce. Pro obohacení nabídky
družiny byly pořízeny nové přitažlivé hry
a stavebnice, které byly hrazeny z účelové
dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy. Do činnosti školní družiny byly cíleně zařazovány aktivity osobnostní a sociální výchovy. Kromě toho
bylo ve družině zorganizováno mnoho podnětných a dětem přitažlivých akcí
od výletů do blízkého okolí, fotografování, po netradiční sportovní činnosti jako
střelba z luku, ze vzduchovky, táborničení, jízda na lanové dráze, lezení na lezecké stěně. Pod vedením zkušené chemičky
prováděly zajímavé chemické pokusy. Ke
Dni dětí nachystali vychovatelé odpoledne plné logického přemýšlení, zručnosti
a pohybu. Ve školní družině paní vychovatelka Slončíková vedla úvodní praxi tří
studentek Ostravské univerzity.
Ve Středisku volného času, Ostrava Moravská Ostrava, příspěvková organizace proběhla ve dnech 27. 1. - 12. 3. 2014
výstava ostravských školních časopisů.
Celkem se zúčastnilo 12 časopisů. Náš časopis Floriánek dostal ocenění za zajímavosti ze školních lavic. Časopis jsme také
přihlásili do soutěže Školní časopis 2014
Moravskoslezský kraj a konečně jsme
získali 1. místo v kategorii základní škola, 1.stupeň. V minulých letech jsme byli
2x druzí. Finále celorepublikové soutěže
proběhne na podzim v Brně. Časopis a redakční radu vede paní učitelka Švardalová.
V dubnu vychovatelé zorganizovali pro
celou školu ekoprojekt ke Dni Země. 2.-5.
třída navštívila OZO, po návratu pracovali na zajímavých úkolech na stanovištích
ve škole. Žáci prvního ročníku si udělali
vycházku po obci, ve které mapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
11.4. pořádala obec v zasedací místnosti
městského úřadu vítání občánků, na kterém se svým programem vystoupili žáci
školy. Program sestavila a s žáky nacvičila
Mgr. Ivana Majerčinová.
Dne 16. 4. proběhl v rámci projektu
Zdravíčko na naší škole Den první pomoci. Studenti 1. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity studijního oboru

Zdravotnický záchranář připravili prezentaci a praktické ukázky ošetřování popálenin, zlomenin, žilního a tepenného
krvácení, resuscitace.
Na 17.4. pozvala školní metodička prevence Jana Vahalíková do školy rodiče na
besedu o (Ne)zdravé závislosti na počítačích. Besedu vedl pracovník Renarkornu,
což je občanské sdružení zabývající se primární prevencí a zdravým životním stylem.
25. 4. byl ve škole slavnostně zahájen
Festival Poodří Františka Lýska. Náš sbor
Proskovjáček vystoupil o síle 43 hlasů.
Program připravily paní učitelky Langová a Holaňová.
Ve dnech 6. 5.-9. 5. nás navštívili zástupci partnerské polské školy z Górzy
Ropczyckiej (15 dětí, ředitel školy Máriusz Kazior, paní učitelky Olga Rozanska
a Dorota Batory). Společně prožitým týdnem jsme završili celoroční spolupráci
v rámci projektu eTwinning „Olympijské
hry“. Během návštěvy se konalo mnoho
společných akcí. Jednou z nich byl Olympijský den, který zorganizovala paní učitelka Smreková. Mimo aktivity ve škole
jsme společně navštívili ostravskou ZOO,
Pustevny a Radhošť, Klimkovice. Delegace byla přijata také paní starostkou na
místním úřadě. Polské děti vystoupily se
svým programem na akademii MŠ konané u příležitosti oslav Dne matek v sále
U Psoty. S polskou školou spolupracujeme již čtvrtým rokem. Projekt eTwining
vede paní učitelka Vahalíková. Financování návštěvy bylo z velké části zajištěno
z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Ostravy.
27. 5. se žáci 1.ročníku stali oficiálně malými čtenáři. Pasování proběhlo
v místní knihovně a provedla jej paní knihovnice. Žáci obdrželi pasovací listinu,
krásnou knihu a další drobné odměny.
Akce proběhla v rámci projektu „Už jsem
čtenář-knížka pro prvňáčka“, který vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních
pracovníků České republiky, do kterého
se zapojila místní knihovna.
Všechny třídy navštívily knihovnické
lekce, které vedla paní knihovnice Krajcová. Pravidelně do knihovny docházely „si
počíst“, prohlédnout nové knihy a časopisy i děti ze školní družiny.
Všichni učitelé na konci května připravili pro rodiče i jiné zájemce ukázkové hodiny.
Během celého roku jezdili s panem vychovatelem Grygarem vybraní žáci na
turnaj v miniházené do Polanky. Účastnili jsme se i dalších sportovních jednorázových akcí (florbalový turnaj, atletický
trojboj, Čokoládová tretra), ze kterých si
žáci přivezli nejednu medaili.

Od října ve škole pracovali každé úterý tři logopedické asistentky. Studentky
katedry speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity navazujícího magisterského studia s kvalifikací logopedického
asistenta (absolventky bakalářské státní
závěrečné zkoušky z logopedie) si ve škole pod garancí speciálního pedagoga - logopeda Doc. Mgr. Evy Zezulkové Ph.D.
prakticky ověřovaly získané vědomosti
zejména v oblasti logopedické prevence
a reedukace dyslalie.
Ani na závěr školního roku nepolevujeme ve své práci. Žáci páté třídy byli
slavnostně vyřazeni 20. 6. Od února připravují své absolventské práce. Jejich
prezentace proběhla právě v tento den
před spolužáky, rodiči a zaměstnanci školy v sále restaurace U Psoty. Následoval
program, který si připravili pro své mladší spolužáky v tělocvičně školy. Nakonec
se svou třídní učitelkou ve škole přenocovali.
Následující den vystoupili vybraní žáci
na obecní Svatojánské slavnosti. Program
plný tance, zpěvu a recitace v místním nářečí připravila a nacvičila paní učitelka
Holaňová za podpory ostatních pedagogů
a manželů Pustkových.
Škola je tradičně aktivní i v oblasti charity, kde se snažíme vychovávat z našich
žáků lidi, kteří budou ochotni pomáhat
těm, kteří to potřebují. A tak z výtěžku
sběru můžeme podpořit vzdělávání naší
adoptivní dcery Aichy Diaby z Nové Guineje.
Pedagogičtí pracovníci mateřské, základní školy i školní družiny si vytvářeli
plány osobního pedagogického rozvoje,
Jejich plnění bylo v první polovině června
předmětem (sebe) hodnotících rozhovorů
s ředitelkou školy. V souladu s těmito plány se účastnili různých vzdělávacích aktivit od osmdesátihodinového kurzu RWCT
(kritické myšlení), přes matematiku podle profesora Hejného až po semináře ke
zvládání agresivity u dětí. Roční pedagogické cíle musí vycházet z koncepce rozvoje školy. Není vůbec jednoduché vytvářet smysluplné vzdělávací cíle, slaďovat
je s učebními aktivitami, důkazy o učení,
vyhodnocovat je a podávat žákům zpětnou vazbu. Jak již jsem kdysi do Floriánu psala, jsme neustále se učící škola. Byli
jsme vyzváni Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity o zvážení možnosti požádat o udělení statutu fakultní školy, což
sebou přináší další nejen administrativní,
ale především důkladně promyšlenou pedagogickou práci.
Krásné sluníčkové letní dny, plné
pohody a radosti.
Eva Paličková, ředitelka školy
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Ze života MŠ
Školní rok se chýlí ke svému konci a to
znamená, že máme v mateřské škole téměř všechny plánované aktivity za sebou.
Jednou z posledních akcí byla návštěva kouzelníka Aleše v naší MŠ. Na malou
chvíli jsme se stali i my malými kouzelníky, kteří si přičarovali princeznu, čarodějnici, králíka nebo malý míček. Byl to malý
dárek k nadcházejícímu Dni dětí. Ten
jsme slavili spolu s kamarády z 5. třídy ZŠ.
Byly připraveny soutěže a úkoly pro malé
i velké „sportovce“.
Rozloučení s předškoláky se konalo letos v restauraci U Psoty. Po krátkém programu jsme se vrátili zpět do MŠ, kde nás

čekaly hry, soutěže, diskotéka v pyžamku
a děti zde strávily páteční noc. Paní kuchařky nám připravily občerstvení, počasí nám přálo, a proto táborák s opékáním
byl tím pravým zpestřením slavnostního
dne budoucích školáčků. Pro nás to byla
chvíle, kdy jsme si připomněly, co pro nás
práce s dětmi znamená. S radostí vidíme,
co děti za dobu docházky do MŠ zvládly,
čemu se naučily, čeho ve svém kratičkém
bytí již dosáhly. Přejeme „předškoláčkům“ i jejich rodičům hodně štěstí v další
etapě jejich života.
Danuše Karasová, ved. uč.MŠ

SOKOL V AKCI
S nástupem jara a hezkého počasí se
cvičení dětí přestěhovalo do přírody.
Žáci se přesunuli na školní hřiště a žačky do lesa, kde hrály různé hry.
Pobyt venku dětem svědčí, a proto
jim členové sokolského výboru k jejich
červnovému svátku připravili celodenní výlet do Beskyd s večerním a nočním
programem v sokolovně.
První červnovou sobotu se nás na
nádraží sešlo opravdu hodně; 23 dětí,
19 dospělých, převážně rodičů, kteří doprovázeli své ratolesti a dokonce 3 pejsci. Vlakem jsme dojeli na Ostravici, odtud se vydali podél řeky a pak nahoru na
Staškov a kolem Ostré hory zpět dolů na
Novou dědinu. Trasa nebyla příliš náročná, ani dlouhá - celkem 15 km.
Počasí nám přálo, děti po cestě hrály různé hry, aby se jim lépe šlapalo, protože bylo poznat, že některé nejsou zvyklé na delší chůzi, ale zvládli to
všichni. Po cestě jsme se rádi zastavili
na několika občerstvovacích stanicích,
což přivítaly nejen děti, ale i dospělí
účastníci výpravy.
Všechno by dopadlo výborně, nebýt
jedné smutné události nakonec. Při čekání na příjezd vlaku jeden cizí pes napadl dva naše pejsky a pro jednoho
z nich útok dopadl tragicky. Všechny
nás to hluboce zasáhlo a cesta zpět do
Ostravy rozhodně veselá nebyla. I takové situace však život přináší a my jsme
se snažili pomoci dětem, aby se s nimi
vyrovnaly.
Vpodvečer pak skoro všichni výletníci dorazili do sokolovny, kde je čekalo
bohaté občerstvení; maminky napekly pekáče buchet a dalších dobrot, tatínkové připravili ohniště pro opékání
buřtů. Děti rázem setřásly únavu z výšlapu a na volejbalovém hřišti hrály různé hry a soutěže až do tmy. Mezitím se
jenom odbíhaly najíst, napít a opéct si
buřtík nebo chleba. A na závěr si 14 nejodvážnějších dětí ustlalo v sokolovně
a ve spacácích na karimatkách pak přespaly v tělocvičně, samozřejmě pod dohledem dvou obětavých maminek. Ale
všechno dobře dopadlo, ráno si spokojené a možná trochu nevyspalé děti vyzvedli rodiče, aby si společně užili jěště
také pohodovou neděli.
Za TJ Sokol Proskovice Eva Petrůjová

Ještě nabídka pro milovníky
tance. Od září bude v sokolovně
probíhat taneční kurz pro páry
sezdané i nesezdané. Více na
www.sokol-proskovice.cz
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KPM 446, Ostrava-Proskovice – jaro 2014
S loňským podzimem se rozběhl další
ročník modelářského kroužku, plastikových modelářů, pořádaného KPM (klub
plastikových modelářů Svazu modelářů české republiky), pod záštitou Základní školy Ostrava-Proskovice a za podpory
místního úřadu.
Nový školní rok přivedl do kroužku rekordních 17 dětí, což potěšilo, ale o to větší nároky na pořadatele kladlo.
Nejen na konci loňského roku, ale také
počátkem roku 2014 se naši mladí modeláři dokázali prosadit v regionálních soutěžích, pořádaných v rámci Svazu modelářů České republiky.
Start sezony 2014, vlastně započal již Vánoční soutěží v Rychhvaldě, kde jsme zaznamenalii
úspěchy v kategoriích:
Mladší žáci - získal 1.místo
o
v letadlech (1/48) Jan Benda, v kategorii starších žáků
(1/48) 1.místo Vojta Adámek. V malé i větší bojové technice obsadili, 1. místo
(1/72) Rostislav Hůla a v kategorii (1/48-1/35) 3. místo Vojtěch
Sedláček.
V dospělácích jsme zabodovali v letadlech 1.místem (1/48), 3. místem (1/72)
a v bojové technice 1/35 druhým místem.
V letošním roce se zúčastnili naši mladí několika soutěží, z nichž je zajímavá
počátkem dubna soutěž v Karviné, nejen

V kategorii mladší žáci modely 1/72
- získal první místo Vašek Kolář
V kategorii mladší žáci modely 1/48
- získal první místo Jan Benda
V kategorii starší žáci modely 1/48
- získal první místo Vojtěch Adámek
V kategorii mladší žáci modely 1/35
- získal třetí místo Lukáš Kunz
V kategorii starší žáci modely 1/72
- získal druhé místo Rostislav Hula
V kategorii Diorám žáci - získal třetí
místo Lukáš Hložanka
V kategorii papírové modely - získal
třetí místo Lukáš Hložanka

rrozsahem, ale také doprovodným programem.
Pro tento ročník jsme si
připravili opravdu silné zastoupení. Celá soutěž byla
doprovázena, jak je již obvykd
lé, doprovodnými akcemi vystavené techniky policie a hasičů. Ve
vlastním areálu byly předvedeny velmi
podařené a hezké výstupy tanečnic.
Ale nyní k soutěži. Členové Klubu plastikových modelářů Ostrava-Proskovice
opět ukázali své dovednosti a podařilo se
jim získat několik ocenění:

A aby nebylo málo, rovněž v dospělé kategorii jsme nasbírali 1., 2., 3. místo v letadlech a bojové technice.
Blížící se konec školního roku, znamená, že kroužky v základní škole budou
v polovině června ukončeny. Pevně věřím,
že po prázdninách se sejdeme opět v docela silné sestavě a dobře se připravíme
na podzimní sezónu.
Přeji všem klidný a úspěšný konec školního roku, paní ředitelce naší Základní
školy Mgr. Paličkové chci poděkovat za
její podporu pro naši činnost.
Za KPM 446 – Ostrava-Proskovice
Ing. Oldřich Václavík
předseda klubu

Fotbalový turnaj „O pohár Pepy Pazderny“
Milí příznivci proskovického fotbalu, každoročně patří
mezi fotbalové svátky v Proskovicích nejen květnové
střetnutí mezi výběry svobodných a ženatých, ale neohrozitelnou pozici si už vybudoval i tradiční srpnový
Memoriál Pepy Pazderny.
Dvanáctý ročník kvalitně
obsazeného turnaje se letos
odehraje v sobotu 23. srpna 2014. Netřeba připomínat, že skvělé fotbalové atmosféře, kterou si v roce
2014 může vychutnat 10 pozvaných mužstev, přispívá
i kvalitní zajištění turnaje – zváni jsou zkušení rozhodčí, připraven je vždy zdravotník a ve hře jsou pro nejlepší týmy turnaje také hodnotné ceny. Avšak nejveseleji bývá bez ohledu na
výsledky pro všechny tradičně na po turnajové večerní zábavě

u koupaliště, kterou i letos
doprovodí hudebním vystoupením pozvaný DJ.
Pevně věříme, že výše
zmíněné řádky jsou dostatečným lákadlem, abychom
vás co nejsrdečněji mohli pozvat na 12. Memoriál
Pepy Pazderny, a to jak fotbalové hráče, tak příznivce
a další spřízněné duše dobrého fotbalu a dobré zábavy.
Na závěr připomeňme, že rozlosování turnaje se uskuteční již 17. srpna
ve 20:00 hod. v Proskovicích na koupališti, za nepříznivého počasí v restauraci Florián! Všichni manažeři, kapitáni
a hráči jsou srdečně zváni. Veškeré další informace si můžete
vyžádat u Davida Lyčky (mobil: 604 285 049, email: lojza.daDavid Lyčka
vid@seznam.cz.
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Pouťové střelecké hody na hřišti v Proskovicích 3. 5. 2014
Rok se s rokem sešel a máme tady opět
začátek května, u nás v Proskovicich tradičně spojený se sportovním fotbalovým
kláním mezi svobodnými a ženatými mládenci z obce.
Organizačně tuto akci zajišťuje skupina fotbalových nadšenců, kteří si každou
neděli chodívají “čutnout”. V létě na naše
hřiště v Proskovicich a v zimě do super
haly v Brušperku, to vše pod vedením Davida Lojzy Lyčky, jehož obětavost a zapálení pro sport jsou nepřekonatelné a rád
bych Davidovi touto cestou za jeho přístup poděkoval.
Hrací plocha na našem proskovickém
stadionu byla letos velmi kvalitně připravena, hřiště bylo na naše podmínky ve
skvělém stavu, včetně zázemí a tribun pro
fanoušky obou celků. Tribuny byly mobilní, zapůjčené místní hasičskou organizací.
Pro diváky a děti byla také připravena dovednostní soutěž ve střelbě na branku. Je
jen škoda, že se letos příliš nevydařilo počasí, tribuny tak mohly přilákat ještě vetší
počet diváků. A že se bylo na co dívat!
Ještě než vám popíši vývoj našeho utkání, dovolím si ještě napsat několik slov
o složení obou mužstev.
Mužstvo ženatých stabilně rozšiřuje
své řady přirozeným vývojem, a můžeme
konstatovat, že je více méně stabilizované
co do počtu hráčů. Během loňského roku
dobrovolně “přestoupilo” do týmu ženatých hned několik posil – Jarek Dorotík,
Martin Syslo, Tomáš Palička. Do pole se
přesunula brankářská legenda Aleš Falát.
Přirozený přírůstek hráčů však hodnotil bratr Karel Sýkora jako nedostatečný
a ze sociologického hlediska nepochopitelný, to je ale si tak vše, co s tím můžeme dělat, je to trend dnešní doby žít raději na hromádce než v manželském svazku.
Možná se dočkáme jeho bližšího sociologického rozboru.

Naproti tomu družstvo svobodných bohužel své řady o místní odchovance nerozšiřuje a muselo být doplněno o několik přespolních hráčů, aby vůbec mohlo
sestavit tým. Jde zde o velmi vážný fenomén, který je nutno řešit urgentním náborem mladých hráčů do proskovického tréninkového kempu (každou neděli
v 17,00 na místním stadionu). Příští rok
se již přespolní hráči nebudou tolerovat
(pouze proskovičtí rodáci, momentálně
žijící mimo katastr obce)! Družstvo získalo dva velezkušené borce – Standu Polzera a Vladimíra Matěje.
Nyní k samotnému fotbalovému klání.
Zápas zkušeně odřídil fotbalový nadšenec
a zakladatel ostravského futsalu, matador Standa Wonka a svým citem pro hru
a fair-play přispěl k vysoké kvalitě celého
matche.
Utkání zahájil vzpomínkou a uctěním
památky minutou ticha za nedávno tragicky zesnulého kamaráda a spoluhráče
Danka Kunze.
A pak to začalo. Ženatí se pustili do svobodných s velkou vervou a měli strhující
nástup. Rychlonohý Jarek Dorotík třikrát
utekl mladým svobodným zadákům pod
vedením Zdeňka Kvity a ve 20. minutě to
bylo 3:0 pro ženaté. Zdálo se, že utkání je
rozhodnuto a bude zcela pod kontrolou

ženatých. Opak byl pravdou! Ženatí pak
nepochopitelně polevili, chyběla jim mezihra a rozhodnost při řešení krizových
situací v obraně. Svobodní tak stačili do
poločasu snížit na 3:2. Po krátké poločasové přestávce (byla fakt zima) svobodní
srovnali na 3:3. To se ovšem nelíbilo neúnavnému Radkovi Matějovi (60 – blahopřejeme!), který si po pravém křídle nasprintoval na přesný centr z levé strany
a neomylně uklidil míč za záda gólmanka
Turčínka. 4:3. Svobodní využívali nebezpečných centrů a taktické nepřipravenosti a dezorientace obranné fáze ženatých
a rychle stav opět srovnali. Poté došlo ke
klíčovému okamžiku pro celý další vývoj
utkání. Lukáš Palička byl faulován v pokutovém území svobodných a byla nařízena spravedlivá penalta. K její exekuci se
sebevědomě přihlásil Tomáš Palička, ke
smůle ženatých však neproměnil. Z následného protiútoku se svobodným podařilo vsítit po skrumáži branku a po několika dalších minutách po centru do vápna
vsítili ještě jednu a totálně tak otočili stav
utkání na 4:6. V samotném závěru pak
ještě jednou utekl Jarek Dorotík a upravil skóre na konečných 5:6 pro svobodné. Ani nastavené tři minuty již nestačily
ženatým k vyrovnání, i přes jejich drtivý
tlak v těchto závěrečných fázích utkání.
A tak zůstává pomyslné žezlo fotbalových králů v rukou svobodných i pro rok
2014. Potvrdil to zvoláním “Mistři, Mistři” opora zadních řad svobodných Honza
Starostka při tiskové konferenci po utkání v pohostinství U Psoty.
Již nyní se těšíme na další vzájemné
střetnutí našich dvou soupeřících táborů a jsme zvědavi, zda v následujícím roce
dojde k očekávané nadvládě ženatých.
(Sestavy obou mužstev, fotky a vice zajímavých informaci o proskovickém fotbálku naleznete na: www.pazdernuvfotbalek.estranky.cz/)
Sportu zdar!
Petr Palička
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NOVÁ BĚLÁ POD OTEVŘENÝM NEBEM
Někteří z proskovických občanů už znají každoroční koncert Nová Bělá pod
otevřeným nebem, pořádaný Občanským sdružením Jany Doležílkové, který
opravdu probíhá pod otevřeným nebem
na sokolském hřišti v Nové Bělé. Ten letošní proběhne 30. 8. 2014 v 17 hodin.
Koncert bude jako každoročně benefiční a výtěžek bude tentokrát věnován
na obnovu kulturní památky LIBUŠÍN.
Program bude opět operní a muzikálový.
Účinkující budou: z České republiky Michaela Kapustová, sopranistka z Prahy,
každoroční oblíbený klavírista Richard
Pohl z Brna, houslistka Marie Korpasová z Nové Bělé a samozřejmě hlavní pro-

tagonistka sopranistka Jana Doležílková také z Nové Bělé. Ze Slovenska přijede
dirigent Adam Sedlický. Ze zahraničních
hostů korejský barytonista Adam Kim,
z Řecka sopranistka a klavíristka v jedné osobě Medea Iasonidi a tenor Jorgos Zografos. S radostí jsme přivítali příležitost a ochotu vystavit aspoň zlomek
svých prací významné paskovské občanky a v zahraničí oceněné (1. místo na světové soutěži v Los Angeles 1993) ilustrátorky Jany Komárkové, která proběhne
na koncertu.
Tradičním dobrým zvykem je občerstvení z domácí kuchyně. Ať už koláče, chlebíčky nebo guláš. Letos si budou

moci návštěvníci koupit i výrobky novobělského hrnčíře pana Břenka a novobělské paní Lasákové, která kromě výroby krásné keramiky peče dobré a krásně
zdobené perníčky.
Koncert je financován ze sponzorských
darů. Firmy, které nám přispívají, jsou
už nejen z Nové Bělé, ale i ze Staré Bělé,
Paskova, Krmelína, Ostravy, Kopřivnice,
Frýdku-Místku atd. Věřte, že jsme jim
velmi vděčni a krom slov díků jim za to
rádi uveřejníme reklamu na bannerech
umístěných po stranách jeviště.
Ostatně, přijďte se podívat sami 
Za OSJD Vás zve Ludmila Doležílková

Strážníci zvou děti na rozloučení s prázdninami
Ostravští strážníci si pro děti připravili na konec prázdnin akci,
kterou nazvali příznačně

Zamáváme prázdninám
Na středu 20.

srpna 2014 si strážníci z úseku prevence pro děti
od 10:00 do 14:30 hod.

připravili na dětském dopravním hřišti městské policie v Ostravě-Přívoze
na ul. Orebitské bohatý program sestávající z nejrůznějších kvízů a testů
s dopravní tematikou, připravena je také jízda zručnosti, dopravní slalom,
a nebude chybět ani tvůrčí dílnička.

Na akci zveme všechny děti i jejich rodiče.
Konání akce je ohroženo pouze v případě velmi nepříznivého počasí
(déšť, velmi vysoké teploty apod.).
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Radomír Tomášek, Koláčkova 353, Ostrava-Stará Bělá
Tel.: 604 206 663 e-mail: okna.tomasek@gmail.com
www.oknatomasek.cz

fotoateliér
www.facebook.com/pavla.palickova.foto
www.palickovafoto.cz

Ateliérové i exteriérové focení:
- novorozenci, miminka, batolata, deti
à
à
- tehotenské
foto
- rodinné foto
- páry
- portréty
tel: 605 583 261
pavla.palickova@gmail.com
Brušperská 34, Stará Ves nad Ondrejnicí
à
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25. 5. 2014 – Slavnostní uvedení symbolu Svatého Huberta v Jarkově.

21. 6. 2014 – 4. ročník Svatojánských slavností, 620 let Proskovic.

Proskovický
cký

Florián
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