
1737  
 
Svatý Florián je neodmyslitelně spojen s Proskovice-
mi. Kaple sv. Floriána s malou věžičkou stála  v obci 
s největší pravděpodobností již v roce 1737. Její stáří 
dokládal 17 kg těžký zvon z roku 1736, který zrekví-
rovali rakouští vojáci v roce 1916. V roce 1737 posvětil 
starobělský farář Matouš Karel Seidel v Proskovicích 
sochu sv. Floriána, jež byla od té doby vystavena  
k veřejnému uctívání. Na svátek sv. Floriána se kona-
la v obci procesí s hudbou, a proto bývala také kaple 
slavnostně vyzdobena. Mše za proskovické občany 
se však sloužila ve farním kostele ve Staré Bělé,  
a to až do postavení a vysvěcení filiálního kostela  
sv. Floriána v roce 1946.

 
1886    

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším spolkem  
v městském obvodu. Byl založen 15. srpna 1886  
z podnětu tehdejšího správce školy Aloise Huvara  
a v době svého vzniku měl 55 činných a 12 přispíva-
jících členů. První hasičská zbrojnice s dřevěnou věží 
se nacházela uprostřed obce naproti kostelu (dnes 
dům č. p. 68 na Světlovské ulici). V roce 1906 byla 
postavena na dnešním místě zcela nová zbrojnice. 
Do roku 1927 zasahovali hasiči u 36 požárů, při  
nichž používali dvoukolovou stříkačku z roku 1910  
a 300 metrů hadic a další nářadí. Velký požár, který 
se hasičům nakonec podařilo zlikvidovat, vypukl  
2. dubna 1899 u výměnkáře Felixe Matěje ve stavení 
č. p. 58 a padlo mu za oběť šest domů. Ve prospěch 
vyhořelých se poté konala veřejná peněžní sbírka.

 

1903    

V roce 1903 koupil mlynář Antonín Sunek mlýn,  
který byl postaven pravděpodobně v 1. polovině  
17. století. V roce 1658 je zmiňován jako součást svo-
bodné proskovické rychty. Na počátku 20. století byl 
však již sešlý a zanedbaný, proto se rozhodl nový 
majitel mlýn přestavět a zmodernizovat. Antonín 
Sunek se věnoval kromě svého řemesla také obec-
ním záležitostem. V letech 1906–1912 zastával funkci 
starosty a jeho záměrem bylo vybudovat dobré 
silniční spojení s okolím. Zapojil se i do spolkového 
života, v roce 1906 stál u zrodu čtenářského spolku 
Vlastimil a od roku 1912 působil v čele Sokola.  
(Osazenstvo mlýna patrně před rokem 1914,  
první zprava A. Sunek)

1905   

První proskovická škola se nacházela od roku 1869  
v domě č. p. 11 (dnes Na Smyčce 5). Stavba nové 
školní budovy proběhla v letech 1904–1905 a byla 
zadána moravskoostravské firmě Mihatsch & Ulrich. 
Podíleli se na ní také proskovičtí rolníci se svými  
potahy a i mnoho zdejších dělníků si při stavbě  
přišlo na slušný výdělek. Žáci zasedli do lavic  
v nové budově 1. září 1905. Díky získaným prostorům 
mohla být původně jednotřídní škola rozdělena  
na dvoutřídní. V té době ji navštěvovalo 102 žáků,  
z nichž bylo 57 chlapců a 45 dívek.

1927   

Sokolovna byla vystavěna v letech 1926–1927  
svépomocí členy místní sokolské jednoty a také  
za přispění sokolů z okolí. Ke slavnostnímu otevření, 
kterého se zúčastnilo přes 300 lidí, došlo 5. června 
1927. Součástí oslav byl průvod v čele se sokolskou 
jízdou. Místní jednota založená v roce 1912 tak získala 
důstojné prostory, ve kterých se cvičilo, hrálo divadlo 
nebo se konaly schůze. V roce 1935 byly na sokolov-
ně slavnostně odhaleny pamětní desky zakladate-
lům místního Sokola, legionářům Leopoldu Hyánko-
vi a Josefu Urbánkovi.

1946   

Filiální kostel sv. Floriána se stavěl s přestávkami 
v závislosti na finančních možnostech Sboru pro 
postavení filiálního kostela v Proskovicích a dalších 
okolnostech. Pozemek na stavbu byl zakoupen  
v roce 1924, ale základní kámen posvětil farář Josef 
Stříž až v neděli 4. května 1941 na svátek sv. Floriána. 
Stavba pokračovala ve válečných letech i navzdory 
zákazům ostravského oberlandrátu a byla dokon-
čena na jaře roku 1946. Nový, slavnostně vyzdobený 
kostel vysvětil 28. září 1946 pomocný olomoucký  
biskup Stanislav Zela za přítomnosti mnoha hostí  
a místních obyvatel.

1977   

Dne 16. ledna 1977 zemřel slavný rodák František 
Lýsek (* 2. května 1904), tvůrce dětského sborového 
zpěvu, sbormistr, hudební pedagog a vědec,  
sběratel a folklorista. Po studiích působil jako učitel 
na škole ve Staré Bělé a poté v Jistebníku nad Odrou, 
kde založil v roce 1929 dětský pěvecký sbor Jistebnič-
tí zpěváčci. Po 2. světové válce odešel do Brna,  
aby zde založil Brněnský dětský sbor a vyučoval  
na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii 
múzických umění. Se svými sbory vystupoval  
na domácích i zahraničních festivalech a také  
v rozhlase a televizi. Je autorem úprav 1400 lidových 
písní, řady učebnic a monografií. Na jeho počest  
se pravidelně od roku 2004 koná festival Poodří 
Františka Lýska.
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Popis znaku – v modrém štítě sv. Florián ve zlaté římské zbroji s červeným chocholem  
na přilbě držící v pravici vědro, z něhož polévá hořící stavení u svých nohou, a v levici stříbrný prapor.

Udělen Radou města Ostravy 24. 8. 1993.

Sv. Floriánovi ve znaku městského obvodu jsou zasvěceny místní kaple a také filiální kostel.  
Figura byla i na pečetním typáři v roce 1786.

Proskovice

1903

městský obvod 
Proskovice

1977

1737

1927 1946


