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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
volební období 2010–2014 končí
a připravuje se další etapa. Myslím
si, že uplynulé čtyři roky byly činorodé v oblasti stavební při opravách a rekonstrukcích, technické údržby majetku
městského obvodu a po stránce soužití,
společenského a kulturního života velmi tvořivé.
Zásluhu na tom má rada, zastupitelstvo, zaměstnanci úřadu, místní spolky a také vy sami. Děkuji proto všem,
kdo pochopili, že soužití v obci funguje
tehdy, kdy nám všem jde o totéž. O pořádek, slušné chování a bezpečnost,
ohleduplnost k lidem i k majetku, o respektování sebe navzájem.
Přeji naší obci, aby nově zvolený tým
samosprávy po volbách pokračoval
v této filosofii a zapojoval do všech místních aktivit hlavně mladé občany. Potřebujeme nástupce. V našich podmínkách
není třeba řečníků, ale fortelných, nebojácných osobností, které se umí bez velkých řečí obout do práce a své nápady
zrealizovat.

Co se nám v minulém volebním
období podařilo?

Realizované stavební
projekty
Kanalizace u ZŠ - 816 tis. Kč, Kanalizace Ztracená - 2 870 tis. Kč, Kanalizace
Buková -1 333 tis. Kč, Kanalizace V Úvo-

Podzimní vydání 2014
ze a Vpusť na Dolovém potoku – 77 tis. Kč,
Rekonstrukce Kuňkaliště – 333 tis. Kč,
Víceúčelové hřiště - 3 702 tis. Kč, Parkoviště u hřiště – 150 tis. Kč, Šatny a domek na nářadí – 221 tis. Kč, Elektrická
a vodovodní přípojka ke hřišti – 204 tis.
Kč, Kamenné umyvadlo, zadlážděná plocha, nástavba ochr. sítě u hřiště – 116 tis.
Kč, WC v šatnách fotbalového hřiště –
24 tis. Kč, MŠ – úprava kotelny – 172 tis.
Kč, výměna koberce a PVC – 194 tis. Kč,
parkovací místa u MŠ – 30 tis. Kč, Rekonstrukce úřadu – 505 tis. Kč, ZŠ –
sanace zdiva – 400 tis. Kč, Malometrážní dům – sanace zdiva – 400 tis. Kč,
kamery – 32 tis. Kč, výměna střešních
oken – 293 tis. Kč, venkovní schodiště –
49 tis. Kč. Hřbitov – chodníky – 226 tis.
Kč, Chodník Úvoz, oprava Nad Hůrkami, propad Světlovská – 103 tis. Kč, Hasičská klubovna – 50 tis. Kč, Oprava
rozhlasu – 50 tis. Kč, Vybavení multifunkční učebny v ZŠ – 702 tis. Kč, Rekonstrukce kříže s balustrádou –
158 tis. Kč.
Celkem bylo do těchto projektů
investováno 13 208 tis. Kč.

Realizované společensko-kulturní projekty
Každým rokem proběhl v našem obvodě Festival Poodří Františka Lýska, Stavění máje, Budíček 8. 5., Svatojánské
slavnosti, Svatováclavský koncert, Vánoční jarmark, Vánoční koncert, Jubilanti a Vítání občánků. To jsou akce pořádané městským obvodem, některé ve

Nabídka pohlednic
Nabízíme občanům k prodeji pohlednice vydané v rámci 620. výročí založení
obce Proskovice. Cena 1 ks činí 6,- Kč včetně DPH.
Táňa Paličková
Pohledy lze zakoupit v budově úřadu v úřední dny.

spolupráci s místními spolky. Letos proběhla i Výstava k 620. výročí Proskovic.
Celkové náklady byly letos 141 tis.
Kč, za 4 roky 564 tis Kč.

Projektové dokumentace
Za projektové dokumentace v průběhu let 2009 – 2014 bylo vydáno celkem
1 415 tis. Kč. Jedná se o Revitalizaci
Mlýnského náhonu, Místní komunikaci
V Úvoze, Estetizaci ul. Na Smyčce, Zvýšení bezpečnosti pro pěší na Světlovské ul.,
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na Staroveské ul. a Volnočasový areál na
Pastvinách.

Aktuální informace
MOb Proskovice požádal Ministerstvo
školství o dotaci na rozšíření výukové kapacity MŠ, protože současná kapacita MŠ
nevyhovuje počtu dětí. Předškoláci byli
letos opět umístěni v budově ZŠ.
V srpnu jsme museli řešit problémy
našich malých vodních toků. Ucpanou
vpusť na Dolovém potoku, kde zasahovala několikrát naše jednotka SDH, splašky
v Mlýnské strouze a protržený břeh Jarkovského potoka. Staráme se, aby správci těchto toků a majitelé koryt plnili své
povinnosti.

Přeji vám barevný a ještě teplý podzim,
zároveň dost sil k ukončení prací na zahradách a polích, a také dostatek času
pro děti.
Marie Matějová
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Z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
rozhodlo o podání žádosti o dotaci na „Rozšíření výukové kapacity Mateřské školy Proskovice“ na základě výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rozhodlo o instalaci pamětní desky k vysázené lípě v areálu Základní školy v Proskovicích s tímto textem: „Tato lípa byla vysázena v roce stého výročí otevření školy 2005“
schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice k datu 30. 6. 2014
rozhodlo o převodu jednotné kanalizace na ulici Buková z majetku městského obvodu Proskovice do majetku statutárního města Ostravy.

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o veřejných zakázkách malého rozsahu:
• Na zajištění služeb technicko-administrativní pomoci při organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby a dotační management k projektu „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro
pěší na ulici Světlovské“ Ing. Jaroslavu Šuléřovi, IČ 03140261,
Janovice 532, 739 11 Janovice,
• Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti k projektu
„Most přes vodoteč Dolový potok“ s firmou VS projekt, s.r.o.,
IČ 25385054, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
• Na restaurování památky ,,Kamenný kříž s balustrádou v Ostravě–Proskovicích“ panu MgA. Jakubovi Gajdovi, Ph.D., akademickému sochaři a restaurátorovi, IČ 71504443, Studentská 1772, 708 00 Ostrava-Poruba,
• Na provedení díla „Výměna dveří na Úřadě městského obvodu Proskovice“ firmě TOPDOORS CZ Ostrava, IČ 25851969,
• Rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce v rámci projektu “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské”,

• Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele stavby „Bezpečností úpravy a komunikace pro pěší na
ulici Světlovské“ v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu o uzavření smlouvy se společností ŠÍP STAVING, s.r.o..
• Schválila zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice k datu
30. 6. 2014
• Rozhodla o spolufinancování odměn ve výši 5 tis. Kč vítězům
fotbalového turnaje O pohár Pepy Pazderny, který se konal
23. 8. 2014.
• Schválila zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Proskovice za období 6/2013 do 4/2014. Kontrola byla provedena
zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu
města Ostravy a nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by
významným způsobem ovlivnily hospodaření městského obvodu, celkovou průkaznost a správnost účetnictví.

Miloslava Vidličková

Stručný přehled hospodaření městského obvodu Proskovice za I. pololetí 2014
Název
Daňové příjmy

Schválený
rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet
v tis. Kč

Plnění v Kč

% plnění
upraveného rozpočtu

638

638

569.597,-

89

Nedaňové příjmy

1.490

1.520

810.632,-

53

Přijaté transfery

5.759

5.893

2,927.045,-

49

490

90

71.820,-

79

Kapitálové příjmy

0

193

209.983,-

108

PŘÍJMY CELKEM

8.377

8.334

4,589.077,-

55

Běžné výdaje

8.377

8.765

3,389.312,-

39

Kapitálové výdaje

0

1.812

34.645,-

2

VÝDAJE CELKEM

8.377

10.577

3,423.957,-

41

Konsolidace+ﬁnancování
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Mezi daňové příjmy obce patří místní poplatky ze psů, poplatky za užívání
veřejného prostranství, správní poplatky
a daň z nemovitostí.
Mezi nedaňové příjmy obce patří příjmy z pronájmů pozemků, nebytových a bytových prostor, z pronájmu
hrobových míst, z úroků bankovních
vkladů, ze služeb občanům, z věcného
břemene.
Přijaté transfery jsou investiční
účelové dotace a neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na volby, na vý-

kon státní správy, od statutárního města
Ostravy na provoz městského obvodu, na
školství, na plavecký výcvik žáků, na příspěvek pro označení psa čipem, z finančního vypořádání za rok 2013.
Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje pozemků, snížené o 50%
odvod pro statutární město Ostravu.
Do běžných výdajů řadíme veškeré
výdaje spojené s činnosti, správou, údržbou městského obvodu. Z výdajů jsou
také poskytovány neinvestiční účelové
dotace neziskovým organizacím v měst-

ském obvodě a příspěvek na provoz pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje související s pořízením dlouhodobého
nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku. V našem případě se jednalo o aktualizaci projektové dokumentace k akci Revitalizaci mlýnského náhonu
a zpracování rozpočtu k stavebním pracím na odvodnění pozemku a úpravu
cvičné louky v areálu víceúčelového hřiště ul. Na Pastvinách.
Táňa Paličková

Volební podzim
Podzimní komunální volby v našem městském obvodu se budou konat:

v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
Volební místnost pro tyto volby je zasedací místnost v 1. patře budovy úřadu,
ul. Světlovská 2/82, Ostrava-Proskovice.
Proskovičtí občané mohou ovlivnit složení budoucího zastupitelstva města Ostravy a svého městského obvodu Proskovice. Volič tak obdrží dva hlasovací
lístky, kde jsou všechny kandidující strany. V komunálních volbách má každý volič tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. Pro volby do zastupitelstva města
Ostravy je to 55 hlasů a do zastupitelstva
městského obvodu je to 15 hlasů. Hlasování probíhá křížkováním. V komunálních volbách může volič zakřížkovat jednu politickou stranu či hnutí, nebo může
zakřížkovat jednu politickou stranu či
hnutí a pak jednotlivé kandidáty z libo-

volné politické strany či hnutí. Pokud voliče nezaujme žádná politická strana či
hnutí, křížkuje pouze jednotlivé kandidáty.
Volit může každý občan, který dosáhl
nejpozději druhý den voleb 18 let věku,
je občanem České republiky, popřípadě
občanem některé ze zemí Evropské unie,
kterému status voliče přiznává daná me-

zinárodní smlouva, má na území naší republiky trvalý pobyt, a který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Každý volič se musí prokázat průkazem
totožnosti. Volič si může také na zdejším
proskovickém úřadě – ohlašovně ověřit,
zda je zapsán v seznamu voličů.
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební místnost je nutno,
aby toto nahlásili jejich příbuzní předem
na úřadě nebo nejpozději v pátek 10. 10.
2014 přímo ve volební místnosti členům
volební komise.
Hlasovací lístky, včetně pokynů jak
hlasovat, dostanou občané do svých poštovních schránek nejpozději do 7. října
2014.
M. Vidličková

Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovská
- dotace z EU
Městský obvod Proskovice byl obeznámen, že projekt s názvem „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici
Světlovská“ byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady - získal dotační peníze z Evropské unie - Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko,
z dílčí oblasti podpory „Bezpečnost na
komunikacích, cyklo a pěší doprava“.
Cílem projektu je vybudování chodníku
včetně několika přechodů ve čtyřech úsecích v celkové délce 434 metrů, v intravilánu, centru městského obvodu Proskovice, podél komunikace silnice III/4803
směrem z Proskovic do Krmelína, kde je
vysoká intenzita provozu vozidel a vysoký počet chodců. V daném místě je ne-

dostatečná síť chodníků a nevyhovující
počet přechodů. Projektem se řeší pohyb pěších podél komunikace ul. Světlovská v úseku od kaple po rozcestí ul.
Světlovská a Jarkovská s vybudováním
bezpečného přechodu, včetně navázání na stávající chodníky v prostoru Úřadu městského obvodu Proskovice (křížení ulic Na Smyčce a Světlovská).
Rada městského obvodu Proskovice
již projednala zprávu hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější cenové nabídky na zhotovitele díla stavební akce
„Bezpečnostní úpravy a komunikace pro
pěší na ulici Světlovská“. Jelikož vzniká
touto stavbou nový majetek, a o majetku rozhoduje Zastupitelstvo městského

obvodu Proskovice, doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem, a to firmou
ŠÍP STAVING, s.r.o., IČ 25385755, Kpt.
Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Stavební práce budou zahájeny, jakmile bude podepsaná smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady,
smlouva o dílo s vítězným uchazečem
a budou vhodné klimatické podmínky.
Ukončení výstavby bude nejpozději do
30. 4. 2015.
Jitka Hyklová

Moravskoslezsko
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620.
Proskovice byly v minulosti známy jako
zpěvná, hudbymilovná obec. Zpívalo se
doma a při každé společenské události.
V zimě na zábavách, plesích, na jaře, v létě
a na podzim při práci, ve spolcích, rodinných oslavách, ve škole, v kostele a v hospodách. A nebylo se za co stydět! Zdravé, zvučné hlasy, příjemně zabarvené se
geneticky přenášely a přenáší z generace
na generaci. Kdo zpívat neuměl, poslouchal. Schopní muzikanti učili hrát děti na
strunné a dechové nástroje, takže v obci
stále fungovala nějaká kapela – většinou
dechovka, ale také šraml-dechovka proložená smyčci, harmonikou, v minulém století také kvalitní swingový orchestr.
Kapelníky dechové hudby byli Josef Borovec starší a Josef Borovec mladší. Starší
učil děti hrát na housle, mladší na trumpetu. O ženský a smíšený sbor se staral
Jaroslav Slatinský, který také učil hře na
housle a zároveň i hudební teorii. Mluvené slovo realizovali Jaroslava Stonišová, Vladimír Matěj, Jitka Sýkorová a Karla Kaločová.
Ochotnickému divadlu se od 19. stol.
věnovaly všechny obecní spolky. O něm
jsme již ve zpravodaji psali podrobně
před dvěma lety.
Oslovila jsem tentokrát rodiny některých výrazných osobností proskovické
kultury, aby napsali o svých blízkých, kteří už nejsou mezi námi, pár řádků a přiblížili nám jejich přínos pro společenský
život v obci.
Marie Matějová

Josef Borovec ml.
Narodil se 11. 6.
1923 v Proskovicích. Navštěvoval
místní obecnou
školu a přitom
se učil hrát na
housle u otce,
Josefa
Borovce staršího, později v hudební
škole ve Vítkovicích u prof. Plocka, kde se hodně naučil
a vzdálil se tak přísné výchově otce, jak
vzpomínala matka Vilemína, roz. Lyčko-

VÝROČÍ PROSKOVIC
1394–2014

KULTURA

vá. Na měšťance v Jistebníku zpíval s Jistebnickými zpěváčky a pan učitel František Lýsek si ho považoval, protože zpíval
sóla zvonivým, kovovým diskantem. Když
přišla válka, byl nasazen na nucené práce
do Vítkovic, kde se vyučil svářečem. Během vojenské služby v letech 1945-47 navštěvoval Vojenskou hudební školu a pokračoval ve hře na trubku. S vojenským
orchestrem hráli při státnických návštěvách několikrát v přítomnosti prezidenta E. Beneše.
Po návratu z vojny r. 1949 se oženil
s Věrou Šuleřovou, 1951 se narodil syn
Stanislav a v r. 1958 nastalo dlouho očekávané stěhování do nového rod. domu.
Po svém otci převzal kapelnictví dech.
hudby, hrál v novobělské taneční kapele
p. Václavíka, vedl taneční kapelu v Proskovicích ve složení Milan Kunz-trubka,
Milan Huvar a Láďa Zatloukal – saxofon,
klarinet, Jiří Madusiok – klávesy, Zdeněk
Jaroš – bicí. Zpěváků bylo na vybranou –
Olin Borovec, Jarmila Kašpárková, Miloš
Kašpárek, Milada Bočková, Vítězslav Válek, Václav Válek, Jaroslav Kadlec atd.
Josef Borovec měl rád všechny hudební
žánry. Nebylo mu cizí zahrát si s kýmkoli
a kdekoli na jakýkoli nástroj – trubka, pozoun, baskřídlovka, housle, bubny, klavír,
kytara. Byl výborný improvizátor.
Hudební režisér Ostravského rozhlasu
Vladimír Studnička říkával: „Musím zajet do Proskovic na bál do sokolovny poslechnout si Pepu Borovce. Nikdy jsem
neslyšel zahrát 3. hlas na trumpetu tak,
jak to umí on. U každé skladby je schopen
jej vytvořit. V tom je opravdu originální. “
Celoživotní služba hudbou pro lidi –
pohřby, oslavy, průvody, taneční zábavy,
plesy, estrády – mu přinášela radost. Zemřel 30. 9. 1995 s trumpetou v ruce u starobělského hřbitova, kam šel hrát na pohřeb.
Dagmar Pustková - Borovcová (vnučka)

Oldřich Borovec
Narodil se za rok po Josefu Borovcovi 18.
12. 1924, také v Proskovicích. Jeho otcem
byl Alois Borovec, matka Marie, roz. Menšíková. Na měšťance v Jistebníku také zpí-

val ve sboru Fr.
Lýska. Zpívání ve sboru bylo
i pro něj výborným základem
pro jeho další
pěvecký a muzikantský vývoj.
Naučil se hrát
na housle, kytaru, nebyl pro
něj
problém
zaskočit i na
jiný smyčcový nástroj nebo na bicí. Zpíval krásným sametovým tenorem, druhý,
třetí i čtvrtý hlas si bleskově vytvořil. Měl
schopnost kultivovaně mluvit a při zpěvu
respektovat jazyk. Dbal na to, aby hudba
nepřekrývala silou zvuku zpěváka (nebyly mikrofony).
Vystudoval obchodní školu a pracoval
ve mzdové účtárně dolu Paskov. Oženil se
v r. 1949, s manželkou Květoslavou měli
3 děti – Hedviku, Jaroslava a Květoslavu. Postavili si rod. dům „na Huře“, tehdy
to bylo hodně daleko od poslední chalupy
Matěje – Pepánka. Vodu si musel vykopat
sám, elektřinu zaplatit ale měl fortel, poradil si i s těžkou prací.
Zpíval ve smíšeném pěveckém sboru, v kostelovém sboru, od roku 1965 byl
předsedou Osvětové besedy. Zajišťoval
program průvodů, pouť, psal scénáře společenských večerů, estrád, Silvestrů, režíroval je a sám v nich vystupoval. Nezapomenutelný byl Večer písní Karla Hašlera
a úsměvné scény z Mamzel Nitouche, se
kterými se vystupovalo v okolních vesnicích. Divadelní představení Naši furianti a Úsměvy a kordy mu přinesla velká
uznání.
Oldřich Borovec byl rolích zpěváka,
herce, režiséra nesmírně poctivý. Odváděl vždy perfektní výkon a staral se o to,
aby všichni – kapela, sbory, sólisté spolupracovali. Kapelník, sbormistr, zpěváci,
herci toho malého, drobného synka respektovali. “Synek jak pjata, a všecko dokáže,“ říkalo se v rodině. Zemřel v říjnu
1999.
Květoslava Motlová-Borovcová (dcera)
Hedvika Sýkorová-Borovcová (dcera)

5
Jaroslav Slatinský
Narodil se 30. 4.
1927 v Proskovicích. Po základní škole se vyučil
zámečníkem, pak
frézařem a začal
pracovat u státní
dráhy. Později po
úraze oka byl zaměstnán v závodě
3-těžké mechanice ve Vítkovicích.
V dětství se učil hrát na housle. Líbila se mu klasická hudba a přitahovala ho
hra na varhany. Proto vystudoval Lidovou
konzervatoř v Ostravě, kde získal také teoretické hudební vzdělání. S manželkou
Vlastou vychovali 2 děti – Milana a Danu.
Jaroslav Slatinský vedl v Proskovicích
nejdříve mládežnický sbor, později kostelový sbor a smíšený pěvecký sbor Osvětové
besedy. V době, kdy působil jako varhaník
v kostele, staral se, aby všechny zpěvy při
svatbách, pohřbech a slavnostních mších
měly dobrou úroveň. Zkoušky probíhaly
buď v kostele nebo také v obyváků u Bočků. Samozřejmě – soprán, alt, tenor, bas
– aspoň 8 ženských hlasů a 4 mužské hlasy. Největší starost byla o basy. Ty zachraňoval František Míček. Skvostné soprány
– Věrka Jařabáčová, Jarmila Kašpárková,
sametové alty – Marie Kunzová a Milada
Bočková. Tenory – Miloš Kašpárek, Olin
Borovec. Pokud Jaroslav neměl jistotu, že
tito „tahouni“ budou přítomni, prohlásil:
„To se mi něpodobá,“ a bylo zle! Olin Borovec nasadil všechny své diplomatické
schopnosti, aby sestava byla zaručená, jinak byla produkce v ohrožení. Tak to probíhalo i ve velkém sboru Osvětové besedy. V roce 1971 pořádala Unie pěveckých
sborů přehlídku, na které získal náš smíšený sbor uznání odborné poroty za perfektní provedení úprav lid. písní z Čech
a Moravy, za sbory z oper B. Smetany
a jiných tehdy současných autorů. Byla
to velká akce, organizačně náročná, protože všechny sbory vystupovaly postupně v Proskovicích u Psoty, pak u Balcara
v Nové Bělé a nakonec v Katolickém domě
ve Staré Bělé.
J. Slatinský byl pedant, perfekcionalista. Všechny akce dokumentoval – fotografie, nahrávky na mgf. Sonet Duo, které se bohužel všechny nedochovaly. Část
zachovaných nahrávek – z kostela, z vystoupení smíšeného sboru, některé sólisty, estrády, jsem nechala přetočit z kazet
na CD, takže dokumentace úrovně zpěvu a hudby v Proskovicích je zachována
a pan Jaroslav ji dostal k 80. narozeninám. Udělali jsme mu tehdy velkou radost.

Zásluhu měl J. Slatinský také jako učitel hry na housle, později i hudební teorie
a věnoval se i přípravě zábavných hudebních večerů. Po organizační stránce
měl k ruce velké pomocníky – pana Vladimíra Matěje a Oldřicha Borovce. Zemřel
roku 2010.
Karla Janečková-neteř

Jaroslava Stonišová
Narodila se 27. 4.
1922 v Místku jako
starší dcera v rodině zaměstnance
Československých
drah - Emila Lehnerta. Zde prožila
své dětství až do té
doby, než byl její
otec služebně přeřazen do Ostravy.
Rodina se přestěhovala do Přívozu, kde
bydlela až do konce války. Právě v nelehkém období okupace, kdy jako jedna z válečných maturantů Matičního gymnázia
pracovala na nádraží v Přívoze, se seznámila se svým budoucím manželem, který byl po uzavření českých vysokých škol,
v jeho případě to bylo i po nočním útěku Němci obsazovaných Kounitzových
kolejí, totálně nasazen ke dráze. V té době
již bydlel jako “imigrant z Říše“, to znamená ze sousední Polanky nad Odrou,
v Proskovicích.
Poválečná léta v obnoveném Československu zahájila J. Stonišová studiem
na filozofické fakultě brněnské Univerzity. V roce 1948 promovala, vdala se a počátkem padesátých let, kdy manželovi rodiče dostavili domek, se přestěhovala do
Proskovic. V té době již učila češtinu a dějepis na Matičním gymnáziu, odkud posléze přešla na chemickou průmyslovku.
V manželství s Miroslavem Stonišem se
narodil syn Milan.
Její profesní dráha pedagoga nebyla nijak dlouhá. Už počátkem šedesátých let,
kdy se u ní naplno projevilo nevyléčitelné
onemocnění kloubního aparátu, odchází
do plného invalidního důchodu. Nedá se
však říci, že jí částečná imobilita zabránila další práci s mladými lidmi. Až do smrti ji navštěvovali nejen její bývalí studenti
a známí, ale i řada místních středoškoláků
a diplomantů, kterým pomáhala v přípravě ke zkouškám, ve stylizaci a formování
závěrečných prací, dávala jim k dispozici svou knihovnu a s nezbytnou cigaretou
v ruce radila i ve věcech ryze osobních. Na
to vzpomíná i řada proskovjáků, kteří se
v té době potýkali se studiem.
Samostatnou kapitolou pak je její spolupráce s místním hudebním, a to nejen dechovým, ale ve své době i v širo-

kém okolí známým swingovým tělesem
a s ženským, či smíšeným pěveckým sborem. Její literární znalosti, celková orientace v kulturním světě a hlavně kultivované mluvené slovo byly přínosem pro
tvorbu scénářů, průvodních textů k jednotlivým koncertům a společenským večerům. Během těchto akcí bylo vidět, že
se p. Stonišová dobře cítí v družné, tvořivé společnosti a oceňovali jsme její smysl
pro humor a kázeň. Při zkouškách všech
kulturních vystoupení se schází několik desítek lidí, a ty je třeba efektivně přivést ke zdárnému výsledku. K tomu přispěl především její osobní postoj – klid,
přesnost, věcnost. I když měla velké zdravotní problémy, dovedla si zachovat laskavost, vstřícnost a pochopení vůči ostatním lidem. Kdo z Proskovjáků ji poznal,
vážil si jí.
Milan Stoniš - syn

Kazimír Matěj
Narodil se v Proskovicích 12. 9.
1927,
staršímu
bratrovi
Čestmírovi už byly
4 roky. Maminka
Anna právě kopala brambory a kolemjdoucí „porodní babka“.
Psotka
volala: „Andulo, už to
bude, nechej roboty a běž už domů!“ A synek se opravdu hned po návratu domů
narodil. Otec Leopold byl náležitě pyšný.
Kazimír byl živé dítě, ale nemohl se věnovat sportu tak, jako starší bratr Čestmír, jelikož prodělal zánět kloubu a pak
napadal na nohu. I přesto rád hrával fotbal, uplatnil se v brance. Po obecné škole v Proskovicích a měšťance v Zábřehu
nastoupil na strojní průmyslovku ve Vítkovicích, kde v roce 1947 odmaturoval.
Maminka Poldička vařila doma pro geometry plavby Labsko-oderské, kteří prováděli měření pro projekt průplavu Odra-Dunaj. Jejich společnost a odborné
debaty ovlivnily Kazimíra v rozhodnutí
odejít do polské Wroclavi, pak do Štětína,
kde v letech 1947–54 vykonával u plavby
Labsko-oderské práci topiče až po strojníka. V městečku Kozle se seznámil se
svou budoucí manželkou Lucií, v manželství se jim narodily tři děti –Halina, Pavel a Eva. Pak pracoval Kazimír v Ostravě
na dole Dukla, odkud ze zdravotních důvodů odešel na VOKD, kde pracoval jako
technik, mechanik a nakonec vedoucí rekonstrukcí.
Jeho velkou láskou bylo divadlo. Věno(Pokračování na str. 6)
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(Pokračování ze str. 5)
val se mu ve volném čase stále jako herec, i režisér. Ochotnické divadlo se tehdy
– v 60. a 70. letech hrálo v sále U Psoty.
Pod jevištěm v suterénu byla šatna, v sále
před jevištěm orchestřiště, takže veškeré
potřeby pro divadelní představení nebo
operetu s orchestrálním doprovodem byly
splněny. Z toho období nejvíc oslovily diváky hlavně Lakomec, Hadrián z Římsu a Charliova teta. V těchto představeních vynikl Kazimírův herecký talent,
jeho smysl pro humor, ale také schopnost
improvizace a aktualizace příběhu. Hlavní postavy těchto her v jeho provedení zůstaly nezapomenutelné.
V rámci zkoušek ochotnického spolku
byli jeho věrnými pomocníky Oldřich Borovec a Lumír Adámek.

Problémy se srdcem zkrátily Kazimíru Matějovi život, zemřel ve 48 letech
1. 10. 1975. Herecký talent, komediální,
improvizační schopnosti, tvorba písňových textů a veršů se však úspěšně přenesla na syna Pavla a rýsuje se zdárně i na
další generaci.
Lucie Matějová-manželka

Vladimír Matěj – obchodník
Narodil se 14. 7.
1896 v Proskovicích. O Vladimíru Matějovi víme,
že po svém otci
převzal obchod.
O ten se staral až
do
znárodnění
v r. 1948, pak na-

stoupil jako dělník do rourovny ve Vítkovických železárnách, kde pracoval až do
důchodu. Byl přísný k sobě, i ve výchově
svých dětí a měl rád řád. Ve volném čase
pomáhal jako organizátor smíšeného pěv.
sboru, absolvoval společná soustředění sboru, přitom tvořil průvodní texty ke
koncertům. S Josefem Borovcem, Oldřichem Borovcem a Jaroslavem Slatinským
tvořili tým, který promýšlel společenské
večery, jejich scénáře. Hlavně se však zabýval mluveným slovem. Spolu s paní
Stonišovou uváděli kulturní programy
– koncerty a estrády. Měli velký úspěch
a svým moderátorským uměním přispívali k vysoké úrovni těchto akcí.
Vladimír Matěj se dožil 82 let. Zemřel
13. 3. 1978.
Hana Dudová – Matějová (vnučka)

Ze života školy
Dva měsíce prázdnin uběhly a nás čeká deset měsíců perné práce. Díky našim provozním zaměstnancům je škola a školka
uklizená, chodba ZŠ a některé třídy jsou
vymalované, ve školní jídelně se na Vás
těší naše paní kuchařky. Pedagogičtí pracovníci připravili a naplánovali celý školní
rok. Realizace mnoha akcí by bez podpory provozních zaměstnanců a hlavně rodičů vůbec nebyla možná. Přeji všem (pedagogickým i nepedagogickým zaměstnanců,
rodičům i žákům), aby školní rok byl ve
znamení vzájemného respektu a pochopení, aby se ve škole dařilo inspiraci a originalitě. Učitelé jsou ústředními postavami
vzdělávání a na jejich schopnostech, odhodlání a trpělivosti stojí a padá úspěch
školy. Ale bez spolupráce s rodiči je práce daleko těžší. Rodiče by měli být informováni o tom, co se ve škole děje, měli by
rozumět tomu, co se ve škole děje. Pokud
ne, nastává ten pravý okamžik na schůzku s třídní učitelkou či ředitelkou školy.
Rodiče dostávají možnost nahlédnout do
skutečného života školy (ukázkové hodiny
2x ročně, společné projekty...). Ale někdy
to nestačí, proto vyzýváme rodiče k ještě
hlubší participaci. Velice uvítáme skutečnou pomoc, například jako výpomoc při
akcích mimo školu. Našim přáním je, aby
rodiče a učitelé byli partneři, nikoliv rivalové. Aby v zájmu dítěte stáli na stejné
straně barikády.
A nyní trocha suchých čísel. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje základní
školu 100 žáků (což je plná kapacita školy), z toho 58 chlapců a 42 dívek. Do školní družiny dochází 70 dětí (což je také plná
kapacita, ale zájem by byl větší. Kapaci-

tu však nelze překročit), mateřskou školu navštěvuje 65 dětí (opět naplněná kapacita).
Plán práce na celý školní rok je velmi
různorodý a velmi akční. Ponese se v duchu života našich předků. Chceme se zaměřit na tradiční lidovou kulturu v obci,
regionu. Budeme v rámci jednotlivých
předmětů vyhledávat informace o práci, bydlení, kultuře, pověstech, písních,
říkadlech, hrách svých předků. Vycházíme z toho, že obec v roce 2014 oslavila 620 let, uplynulo 100 let od narození
Františka Lýska a v roce 2015 oslavíme
110 let otevření nové školní budovy (září
1905). Žáci 3. ročníku se pod vedením
paní učitelky Holaňové přihlásili do celo-

státního programu Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici s názvem Tady
jsme doma. V případě, že vydrží a nepoleví ve své práci, by se mohli na konci dalšího školního roku účastnit folklorního festivalu ve Strážnici.
A co dalšího nás ve škole čeká do
konce kalendářního roku?

Celoroční akce
• Sbíráme starý papír, tradičně se
umisťujeme na předních místech
ve sběrové soutěži (můžete přivézt
ke škole kdykoliv), kontejner bude
ke škole přistaven ve dnech 29.,
30. 9. a 1. 10.)
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• Sbíráme staré baterie, vysloužilé
drobné elektrospotřebiče – učíme
žáky třídit odpad
• Podporujeme vzdělávání africké
dívky Aichy Diaby – učíme žáky, že
ne každý má to štěstí se naučit číst,
psát a počítat
• Co 14 dnů se schází redakční rada
školního časopisu Floriánek – multimediální výchova

Chystané akce
do prosince
ŘÍJEN
• 23. 10. Kreativní tvoření v MŠ
• 24. 10. Halloweenské odpoledne
• Brigáda rodičů na zahradě MŠ
• 27.–30. 10. Návštěva našich žáků
v partnerské polské škole v Górze
Ropczyckej

• Vyjde nové číslo školního časopisu
• 4., 11., 18., 25.-Kurz bruslení
(2., 3., 4. r.)
• Ukázkové hodiny pro rodiče
a veřejnost
• 28. 11. Vánoční jarmark
PROSINEC
• Rozsvícení vánočního stromku
s mikulášskou nadílkou v MŠ
• Tvořivé odpoledne nejen
s rodiči v MŠ
• Projekt Advent v ZŠ

Další významné akce
ve školním roce:
• 12.-16. 1. lyžařský kurz MŠ na Bílé,
• 23.-27. 2. lyžařský kurz ZŠ ve Staré Vsi u Rýmařova (přednostně žáci
5.-3.r.)
• 29. 5. akademie ke 110-ti letům školy,

LISTOPAD
• 3.–16. 11. Ozdravný pobyt předškolních dětí z dotace SM kraje
v Karlově Studánce
• 18. 11. Projekt pro budoucí prvňáčky
„Těšíme se do školy“
• Pisálkova slavnost v 1. třídě
• 25. 11. pohovory o prospěchu
a chování formou konzultací učitel
x rodič x žák

• 22.-26. 6. letní škola v přírodě s plaveckým výcvikem (s největší pravděpodobností v hotelu Jelenovská
v Bílých Karpatech).
Podrobný termínový kalendář najdete na
webových stránkách školy.
Krásný a hřejivý podzim.

Ozdravný pobyt dětí
předškolního věku
podpořený z dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje

V termínu 3. 11. až 16.1 1. 2014 pořádáme ozdravný pobyt pro děti předškolního věku v Karlově Studánce. Naším záměrem bylo uskutečnit tento
pobyt v místě, které nabízí kompletní
zázemí k preventivním regeneračním
a ozdravným pobytům. Děti doprovází vždy dospělá osoba. Na tento pobyt
získal městský obvod Proskovice dotaci
z rozpočtu kraje ve výši 175 tisíc korun.
Podmínkou dotace je, aby pobyt proběhl v topném období.
Příspěvek činí 50% uznatelných nákladů, maximálně však 250 Kč/den/
osoba. Uznatelnými náklady jsou doprava, ubytování, stravování, úhrada
procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest.
Eva Paličková, ředitelka

Eva Paličková, ředitelka školy

Ze života mateřské školy
1. září se opět otevřely dveře naší mateřské školy. Po týdnu plného příprav jsme
mohli přivítat děti a jejich rodiče do nablýskaných a vyzdobených šaten, heren,
tříd a dětských koutků.
První dny se neobešly bez pláče u některých dětí. Každým dnem však slziček
ubývá a děti si zvykají na nové prostředí, na paní učitelky a na nové kamarády.
Někomu trvá delší dobu než si zvykne, jinému stačí pár dnů. Je to velká zátěž pro
děti, jejich rodiče i paní učitelky. Právě
paní učitelky nemají v těchto dnech lehkou práci. Musí využít své pedagogické
schopnosti, aby se zde děti cítily příjemně
a bezpečně. K tomu by mělo přispět i rozdělení dětí do jednotlivých tříd. Po zkušenosti z loňského roku, kdy jsme měli
umístěny všechny nejmladší děti do jedné
třídy (práce byla velmi náročná – některé
z dětí ještě neměly tři roky), jsme se rozhodli rozmístit děti rovnoměrně dle věku
do dvou smíšených tříd. Vznikly tak dvě
třídy s různým věkovým složením dětí od
2,5letých po 5leté děti. Výjimkou je 3. třída – Žabky, která je v základní škole a kde

jsou umístěny pouze děti od 5 let, tedy
předškoláci.
Práce ve smíšených třídách je pro učitelku mnohem složitější vzhledem k plánování, výběru činností a úkolů pro
jednotlivé věkové skupiny. Děti však vyrůstají v přirozených skupinách, kde starší děti pomáhají mladším, stejně tak jako
sourozenci v rodině. Vzniká i méně kon-

fliktní prostředí, starší děti se přirozenou formou učí pečovat o mladší kamarády, tolerují odlišnosti. Mladší děti se dříve
stávají samostatnějšími a učí se spolupráci.
Přejeme všem dětem, ať se jim v naší
mateřské škole líbí.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ Proskovice
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SOKOLSKÉ BILANCOVÁNÍ
Výbor Sokola Proskovice na schůzi koncem srpna bilancoval. Co se stalo letos na
jaře a v létě a taky plánoval nejbližší akce.
Zelená burza 26. dubna se konala poprvé. Měla sice malou účast, ale veliký
ohlas.
Tenisté rekonstruovali přední a zadní části kurtu. Výsledkem je dočasně horší kvalita hrací plochy, ale ihned a výrazně se zlepšilo odvodnění. Příští rok bude
kurt dobrý. Ale chtělo by to ještě dokončit
oplocení. Tenis to potřebuje. V soutěžích
máme tři družstva a naše ženy Dáša Pustková-Lenka Kováčechová tento rok zvítězily! Blahopřejeme. Muži soutěže dohrávají.
Byly taky uspořádány dva tradiční turnaje. „Losované čtyřhry“ se hrály 28.
června (24 hráčů, , čtyřkolový základ, 16
hráčů s největším počtem bodů pak postoupilo do finále). Vítězi se stali Tomáš
Mácha a Peter Višňák před dvojicí Zd.
Dvorský-K. Sýkora.
Smíšené čtyřhry 6. září hrálo osm dvojic ve dvou skupinách (18 účastníků od 16
do 68 let věku). Zvítězil pár Regina Šerá-Marek Kunz (spolu 90 let), druzí Dagmar
Pustková-Karel Sýkora (107), třetí Eva
Grygarová-Zdeněk Dvorský (93), na čtvrtém místě Marcela Hradilová-Tomáš Poledník (79 let). Finálová utkání byla mimořádně vyrovnaná s výsledky 6:5. Oba
turnaje příkladně organizovali Tomáš Kadlec a Tomáš Křůmal. Je sympatické, že
tito dva ředitelé tvořivě umožňují sestavování alternativních dvojic. To zvyšuje
dramatičnost zápasů a přitažlivost turnaje – hlavně u smíšených párů!
Na jaře začalo trénovat i několik žáků
pod vedením Petra Populeho a Jarka
Osyčky. A co ten kurt? Tenisté návrh na

jeho úplné oplocení podali. Zvýší se úroveň hry, bezpečnost a kvalita celého areálu. Jestli se tak stane, levné to nebude.
Tenis, volejbal i nohejbal se budou hrát
i v září a říjnu. Je přiložený taky rozvrh
cvičení.
Mimořádný a vlastně historický úspěch
se podařil stolním tenistům. V minulosti jednota úspěchy měla – sokolovna, dechovka, divadla, osobnosti, účasti na sletech a spartakiádách, veřejná cvičení,
gymnastické družstvo mužů, fotbalistky i volejbalistky, fotbalisté ve Staré Bělé,
špičkoví hokejisté, turistika a zase divadlo aj.. Ale letos naše A družstvo st. tenistů zvítězilo v MěP IV. třídy (75 bodů,
složení René Frais, Radim Sojka, Vít Adámek, Jaroslav Sahaj, Roman Kozár, Jiří

Žídek, Marcel Svetlík, ved. družstva Marek Kunz). STK rozhodla svým opatřením
o zařazení našeho „áčka“ do MěP II. třídy.
To v Ostravě znamená takovou soutěžní
a výkonnostní úroveň, na kterou Proskovice dosud v žádném sportu nedosáhly.
Družstvo bude ještě posíleno a máme se
na co těšit. Tím budou povzbuzeni i žáci
z B družstva, kteří již zaznamenali svoje
první úspěchy. Patronka našeho Vánočního turnaje a bývalá reprezentantka, olympionička a nyní trenérka Jana Dobešová (Švédsko) má z činnosti našeho oddílu
stolního tenisu taky radost.
Sportování ale nebylo jedinou náplní
uplynulého léta. Děti s rodiči i jednotlivci jezdili hodně na kolech (Poodří, Ostravsko, Nízký Jeseník, Rychleby, Jižní i Východní Čechy aj.). Úspěch mělo táboření
v Karlově (společně Sokol a SDH – o tom
se píše na jiném místě). Pokračovalo se
turistickým výletem do Beskyd 13. září.
Míčový pětiboj na obecním hřišti se uskuteční 27. září, 4. října se koná Orientační
závod a společné hry dětí a rodičů u Sokolovny. Pak 18.října benefiční sousedský
„Bleší trh - co nepotřebuješ, poslouží jiným“. V sobotu 22. listopadu bude tradiční Cvičebně-relaxační dopoledne pro ženy
a konečně 16. prosince Veřejná cvičební
hodina. A od 1. Jarkovské divadelní společnosti očekáváme netrpělivě i novou
premiéru.
Všechny akce jsou otevřeny.
A taky přikládáme foto ze školního výletu za Radegastem – šk. r. 1960/61.
Poznáváte se?
Eva Petrůjová, vzdělavatelka

NedČle

Sobota

Pátek

ýtvrtek

StĜeda

Úterý

PondČlí

den

hodin

hodin

hodin

hodin

hodin

hodin

hodin

17 - 18,00

9 - 12,00

dospČlí
Martin Kunz

dle rozpisu

Karel Franczyk
(hraje se venku)

Nohejbal - mládež

Badminton

Stolní tenis

16 - 20,00

19 - 21,00
Divadelní soubor
1. JDS
(zkoušky)
T. Matlenga

dospČlí
manželé Pustkovi

Taneþní nedČle (kurz)

18 - 20,00

Veronika Dostálová

Stolní tenis

17 - 20,00

18 - 19,00

Nácvik sletové
skladby - ŽENY
18 - 20,30

Veronika Dostálová

ŽákynČ

Mladší a starší žaþky a žáci
Martin Kunz

16,30 - 18,00

Jarek Osyþka
(hraje se venku)

Jana Franczyková

ženy

Tenis - mládež

Relaxaþní cviþení -

dospČlí
Martin Kunz

16 - 17,00

Stolní tenis

18 - 20,30

Simona Balcarová

Stolní tenis

16 - 17,00

Aerobic

19 - 20,00

(zkoušky)
T. Matlenga

Divadelní soubor 1. JDS

19 - 21,00

Dorostenky, ženy

Mladší a starší žaþky a žáci
Martin Kunz

16,30 - 18,00

František Grygar

Žáci mladší a starší

17 - 19,00

(hraje se venku)

Barbora Urbánková

18 - 20,00

Volejbal

17 - 18,00

Rodiþe s dČtmi

16,30 - 17,30

Zápas stolního tenisu TJ Sokol Proskovice "B"

15 - 16,00

pro rok 2014 - 2015

ROZVRH CVIýEBNÍCH HODIN T.J. SOKOL OSTRAVA- PROSKOVICE

9

10

Po stopách děda Praděda
Po dlouhých 25 letech, kdy tábor pro proskovické děti pořádala Blanka Hrachovinová, se rozhodli členové 1. JDS, že na tuto
tradici navážou.
Naše představy o táboře byly, že táborníci budou spát ve stanech s podsadou, vařit si budou v polní kuchyni, jíst z ešusů
pod plachtou a chodit s potřebou na kadibudku. Takový tábor
se letos neuskutečnil, plánujeme ho příští léto na LT Rosička
u Jindřichova Hradce. Tyto prázdniny jsme od 29. 6. do 10. 7.
2014 prožili v Karlovicích v Jeseníkách na RS Karlovice. Spalo se v peřinách na budově a chatkách, vařil nám personál RS
pod taktovkou Věry Jiříčkové, jedlo se příborem v teple jídelny
a chodilo se na splachovací WC a do teplé sprchy.
Čtyřicet dva táborníků se rozdělilo do čtyř oddílů. Sokoli –
mladší děvčata - se jmenovali podle TJ Sokol a vedla je Verča
Dostálová. Nejmenší kluky, kteří si vymysleli jméno SpongeBob, jsem dostal na starost já a měl jsem s nimi velké starosti
– především s oblékáním. Dva její členové si dokonce vyšli na
celodenní výlet na Praděd bez ponožek. Jestřábi – tak se jmenovala vojenská jednotka starších kluků pod velením Dádůa
– Davida Michálka. Starší holky s vedoucí Barčou si dali jméno Mazlíci. Táborový program připravil, organizoval a u táborového ohně hrál a zpíval rejža divadelního souboru 1. Jds Tomáš Matlenga.

- Klára Pavlačková – táboráky s kytarou, stezku odvahy sklepem, kde jsme se museli podepsat na vrata za svitu lebky
- Jakub Kropáček – úkoly při hledání uneseného Dádůa Pepřákem
- Daniel Mareta – golf, při kterém jsme odpalovali golfovými
holemi (zahnuté klacky) míč na minivolejbal po tříkilometrovém okruhu vesnicí a golf jsme nedohráli, protože přišla průtrž a zmokli jsme na kost
- David Podhorný – objevení svázaného uneseného vedoucího
Franty v jeho vlastní chatce

A na co si v září vzpomněli malí táborníci z naší školy,
když jsem se jich zeptal na tábor v Karlovicích?

- Markéta Adámková – celotáborovou hru, hru Nevíš – běžíš,
písničku Zamilovaný – nešťastná

- Šimon Fulneček si pamatoval střílení ze vzduchovky, volejbalopřehazovanou, táborovou velkou svatební hostinu s obřadem, fotbal

- Viki Adámková – scénku, při které jsme napodobovaly vedoucí

- Matěj Bernadt – výlet na Praděd

Tábor byl nabitý programem, při kterém si děcka ani nevzpomněla, že existují elektronické vymoženosti a rodiče. Jediné co
by se dalo vylepšit, bylo počasí, abychom se mohli i vykoupat
v čisté řece. Tak snad se příští rok opět sejdeme na táboře, tentokrát dál od domova a ve stanech.!???
My tu néřveme, my jsme pó tichu, My tu néřveme, my jsme
pó tichu, My tu néřveme, my jsme pó tichu, My tu néřveme,
my jsme pó tichu, My tu néřveme, my jsme pó tichu,

- Jakub Duroň – vycházku k bunkru, hledání uneseného vedoucího Pepřákem, divadelní scénku Zdeňky Sojkové v roli
paní učitelky a Dádůa v nezapomenutelné roli žáka Václava
Klause s věčným „ věcnááá“
- Ondra Duroň (nejmladší táborník-předškolák) – divadelní
scénku rodiny Dostálů Klíště a lezení na skalách (zajistili mladí proskovičtí hasiči)
- Petra Sittová – vymýšlení a předvedení hraného vtipu Pepíček a babička v programu Děti baví vedoucí

My tu néřveme, my jsme pó tichu
František Grygar

Městská policie zve na bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další
z řady bezplatných kurzů pro veřejnost,
které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se proto bude v prostorách budovy městské policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu
29. října 2014 od 16:00 hodin.
Říjnové setkání s občany nese název
Nebuď snadnou obětí. Hovořit se
bude o prevenci trestné činnosti, tom, jak se nestát obětí trestného činu, o zásadách bezpečného chování, ale i o dostupné
pomoci, které se v současné době obětem trestných činů dostává a na kterou ze zákona nají nárok.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí
a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně).
Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá
v tělocvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165,
950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
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Konečně zase zlatí!
Letošní Memoriál Pepy Pazderny byl jiný
A to hned z několika důvodů. Jiné bylo
místo konání, jiný hrací systém a hlavně, jiný byl i vítěz letošního ročníku,
když po dlouhých devíti letech zůstal
pohár pro nejlepší družstvo konečně
zase v Proskovicích!
Jak se to tedy všechno seběhlo?
Jelikož byl celý srpen hodně deštivý a naše proskovické hřiště nebylo
schopno vstřebat takové vydatné zavlažování, nebylo možno na něm odehrát celý turnaj, aniž bychom hřiště
nevratně poškodili. A tak, v předvečer turnaje bylo radou starších rozhodnuto turnaj odehrát na alternativním
hřišti. V úvahu připadly pouze dvě alternativy s umělým trávníkem. Po pečlivém zvážení bylo vybráno hřiště Sarezy Ostrava v Zábřehu u Bělského
lesa. Hlavní organizátor turnaje David Lyčka byl pak nucen přeorganizovat herní systém tak, abychom časově
stihli odehrát všechny plánované zápasy, neboť nová hrací plocha sestávala
se pouze z jednoho hřiště namísto plánovaných dvou v Proskovicích. Pružně vymyslel nový herní plán a v sobotu
23.8.2014 v 8 hodin ráno jsme začali.
Turnaje se účastnilo 10 vybraných
týmů, historicky se našeho memoriálů účastnících. Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých se pak podle pořadí
vytvořily čtvrtfinálové dvojice do vyřazovacích bojů.
Naše proskovické družstvo svou skupinu vyhrálo bez prohry a ve čtvrtfinále se utkalo se čtvrtým týmem druhé skupiny. Do vyřazovacích bojů jsme
nastoupili s novým přespolním gólmanem, neboť David Syslo musel odjet na
hasičské závody. Čtvrtfinále i semifinále jsme vyhráli v normální hrací době.
Ve čtvrtfinále jsme poměrně suverénně zvítězili 2:0 a postoupili do dalších
bojů o medaile. V semifinále se pak
střelecky prosadil David Lyčka a svou
typickou nečitelnou střelou s krátkým
švihem překvapil v bráně jinak neomylného Doda s SSC Ostrava a posunul nás do finále – 1:0. Tam nám již
scházeli další dva hráči, kteří utrpěli v lítých bojích zranění neslučitelná
s dalším pokračováním ve hře. Zde-

něk Kvita podezření na zlomené žebro a Jarek Dorotík podezření na slabý otřes mozku. Tak tvrdé to byly boje!
Do finále jsme tedy nastoupili pouze se
dvěma hráči na střídačce proti vítězi
posledního ročníků – TJ -Kokin. Odehráli jsme oboustranně krásné utká-

Celkové pořadí:
1. Proskovice
2. TJ - Kokin
3. Nafťáci
4. SSC Ostrava
5. Boca
6. Mladí Pardálové
7. HK - Vyhla 1976
8. TGV
9. ISO 9001
10. FC Beercelona

Nejlepší střelci:
Stáňa Polzer (Proskovice) 5 gólů
Lukáš Lepík (HK - Vyhla 1976) 5 gólů

Nejlepší brankář:
Ondra Kryl

ní, z naší strany takticky velmi dobře zvládnuté. Nikomu se nepodařilo
v normální hrací době skórovat, a tak
došlo na obávaný penaltový rozstřel.
Kopaly se tři penalty na každé straně
(1:1), pak následovala „náhlá smrt“.
A tady se projevily zkušenosti z mezinárodní futsalové scény Standy Polzera, který proměnil celkem 3 penalty
a tím nám tak vykopal konečně nejvyšší místo na bedně! Sportovně pak
všichni společně uznali, že si Proskovice titul letos za své dlouhodobě stálé
výkony právem zasloužili.
Celý turnaj nám odřídili dva spolehliví rozhodčí, tradičně neomylný Standa Wonka byl ozdobou turnaje. Celkové vyhodnocení pak proběhlo
v restauraci U Floriána, kde se diskuse
nad sportovní tématikou protáhly do
pozdních večerních hodin.
Děkuji tímto ještě jednou organizátorovi turnaje za perfektní přípravu
turnaje, obecnímu úřadu za vstřícnost,
všem sponzorům, podporovatelům,
účastníkům a také tolerantním partnerkám! A všichni se těšíme na příští rok, doufám, že už opět na domácí
půdě!
Sportu Zdar!

(TJ - Kokin)

Petr Palička
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Svatováclavský koncert
V předvečer státního svátku 27. 9. 2014
se konal v našem kostele sv. Floriána
Svatováclavský koncert. Představil se
nám Ostravský smíšený sbor pod vedením sbormistra Jana Spisara. V programu jsme vyslechli chorály a duchovní
hudbu baroka, klasicismu, romantismu
až po současnost. Koncert měl velmi dobrou úroveň, zaujal nás výběrem repertoáru a citlivým provedením jednotlivých
sborových skladeb. Zpěváci Ostravského
sboru byli nadšeni vřelým ohlasem obecenstva, interiérem a velmi dobrou akustikou našeho kostela.
Jsme rádi, že se tradice Svatováclavského koncertu ujala a získala váš zájem.
Městský obvod Proskovice děkuje
panu faráři Bohuslavu Novákovi a Farnímu úřadu římskokatolické církve ve Staré Bělé za spolupráci a podporu. Zájemcům oznamujeme, že se připravuje opět
Vánoční koncert po 2. svátku vánočním
27. 12. 2014. Těšíme se, že si společně
zazpíváme vánoční koledy.
Marie Matějová

4. ročník míčového pětiboje
V sobotu 27. 9. 2014 pořádal TJ Sokol Proskovice 4. ročník míčového pětiboje na víceúčelovém hřišti na pastvinách. Zklamalo nás však počasí, vlhký a nebezpečný povrch hřiště nedovolil odehrát plánový pětiboj v celém
rozsahu. Museli jsme tedy využít prostor tělocvičny základní školy a zkrátit všechny zápasy na jednu polovinu.

Akce se zúčastnilo 6 týmů a tradičně vyhrálo mužstvo Obhájců rejži Tomáše Matlengy. Druhé místo obsadilo družstvo Baskeťáci s Tomášem Křůmalem a překvapivě třetí
místo obsadili proskovičtí hasiči.
Franta Grygar
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Proskovický
cký

Florián

tel: 605 583 261
pavla.palickova@gmail.com
Brušperská 34, Stará Ves nad Ondrejnicí
à

Ateliérové i exteriérové focení:
- novorozenci, miminka, batolata, deti
à
à
- tehotenské
foto
- rodinné foto
- páry
- portréty

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

fotoateliér

Další z pohledů, které lze zakoupit v budově úřadu v úřední dny.

Obecní informační zpravodaj řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice. Redakční rada:
Mgr. Marie Matějová, Jiří Lyčka, Ivana Matějová. Organizační poradce: Bc. Miloslava Vidličková. Vydávání povoleno MK ČR E 15013. Graﬁka: Lucie Petrová. Tisk: TISK AGENCY, s.r.o., Gajdošova 29 A,
Moravská Ostrava. Vydáno v říjnu 2014.
VÝTISK ZDARMA

Doc. PhDr. Petr Kutáþ, Ph.D.
(diplomovaný uþitel lyžování)

SrdeþnČ Vás zve

PartneĜi: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ, JOB Cyklo Ski Centrum

http://www.skikutac.cz

telefon: 606 276 182

Kontaktní adresa:
Mitrovická 216
Ostrava - Stará BČlá 724 00

ZAýÁTEýNÍKY JEZDIT NAUýÍME
A POKROýILÉ ZDOKONALÍME!

9.10.2014 v 17.00 hod.
na ZŠ Chrjukinova (Ostrava – ZábĜeh)
Rodiþe budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

SchĤzka s rodiþi se uskuteþní:

Ve spolupráci s firmou JOB Cyklo Ski Centrum zajišĢujeme
zapĤjþení snowboardového vybavení na celou sezónu.

Slevy na vleky v lyžaĜském stĜedisku Bílá.

Ve spolupráci s firmou MADEJA sport zajišĢujeme zapĤjþení
lyžaĜského vybavení na celou sezónu.

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORģ
S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ !

Program lyžaĜské a snowboardové školy:
x Ĝíjen až duben 1x týdnČ cviþení v tČlocviþnČ
(þtvrtek 1700 - 1830 hod.) (v OstravČ - ZábĜehu na ZŠ Chrjukinova)
x v zimní sezónČ 8 výjezdĤ autobusem na hory s výukou

pro dČti ve vČku od 6 do 15 let

LYŽAěSKÉ a SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY

otevírá osmnáctý roþník

þlen Svazu lyžaĜĤ ýeské republiky
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMp
ARBORISTIKA
VÝŠKOVÉ PRÁCE
x
x
x
x
x

v blízkosti budov, objektƽ, plotƽ, vedení el. napĢtí, a jiné.
6 let praxe
pojištĢní odpovĢdnosti za škodu
rychlá domluva a úklid
PRODEJ JMELÍ

Jan Tichý

tichy.h@email.cz

tel.: 602 51 61 21

iēo.: 86944487
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