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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (18)
Školství v Proskovicích
Do roku 1869 byly Proskovice „přiškoleny“ ke Staré Bělé. První
písemná zmínka o starobělské škole se objevuje v děkanské matrice
ostravského děkanátu z roku 1672. Existuje v ní záznam o služebních
příjmech a povinnostech starobělského učitele, podle něhož měl tento
dostávat od každého rolníka ze vsí Staré Bělé, Nové Bělé, Krmelína a
Proskovic 2 groše ročně. Obecní kronika Proskovic i kronika hospodářské
školy se však shodují na tom, že se proskovičtí rolníci ještě v minulém
století o školní vzdělání dětí příliš nestarali.
Důvody, proč děti do poloviny 19. století zanedbávaly školní docházku, spočívaly většinou ve velké vzdálenosti starobělské školy, ale také
v podceňování základního vzdělání ze strany rodičů a sedláků, u nichž
mnoho dětí sloužilo. Je však třeba připomenout, že mnozí obyvatelé
Proskovic pociťovali potřebu vzdělání mládeže a někteří se sami ujali
výuky. Zminěná obecní i školní kronika upozorňuje na zásluhy proskovického fojta Mikuláše Sýkory z domu č. 56 a zahradníka Matěje Sýkory č.
15, kteří v 19. století vyučovali proskovické děti ve svých staveních.
Především nový školský zákon z roku 1869, jímž se na venkově
organizovaly obecné školy, přispěl k poznání nevyhovujícího stavu proskovického školství a k výstavbě školní budovy. Škola byla vystavena pouze
nákladem obce, která za tím účelem prodala část obecního pastviště,
ležícího po pravé straně silnice od Proskovic ke Staré Bělé, 46 proskovickým občanům.
První proskovická škola se nacházela v domě č. pop. 11 (dnes Na
Smyčce 5, lidově zván Psotinec). V roce 1869 vysvětil novou školní budovu starobělský farář František Zelinka.
Prvním učitelem, který se v nové škole věnoval proskovickým dětem,
byl Jan Hanselka. V roce 1873 odešel do důchodu.
Dalším správcem proskovické školy, jemuž patří také zásluha na
založení a rozvoji sboru dobrovolných hasičů v obci, byl Alois Huvar,
rodák z Albrechtiček u Studénky. Působil na škole v letech 1867-1892.
První obecní kronikář Josef Matěj k osobě tohoto učitele dodává, že byl
člověkem dobrého, ryzího stdce, který rád každému vypomohl.
Nejen do dějin proskovické školy, ale také do historie obce samé,
se významně zapsal učitel Alois Schallenberger, rodák z Tovačova na
Moravě. V obecní kronice o něm čteme následující slova: „Tento učitel
měl ve škole vzorný pořádek a kázeň. Byl přísným, ale spravedlivým
učitelem ... za Schallenbergera muselo vše jíti jako na drátku.“
Obecní kronikář jistě nenadsazuje, když ukazuje na nepřátelský
postoj části rodičů vůči učiteli, který nestrpěl ledabylou školní docházku,
změnil k lepšímu dosavadní neutěšený stav školní budovy, vybavil ji
nejpotřebnějšími učebními pomůckami a vyžadoval po rodičích, aby
dbali na čistotu dětí. Sám Alois Schallenberger prohlašuje v zápisu ve
školní kronice z r. 1895, že „lid zdejší ... ani v nejmenším neuznává
tu námahu učitelovu, kterou mu při počtu více než jednoho sta dítek
jest vynaložiti, aby je v něčem vycvičil. Dokonce se mu letos dostalo
i anonymních dopisů s hrubými urážkami a vyhrůžkami za to vše, že
se snažil zdejší školu, kterou při svém příchodu před třemi roky úplně
zanedbanou nalezl, přivést na roveň s ostatními školami.“
Obecní kronikář uvádí, že učitel Alois Schallenberger vykonával
určitou dobu funkci obecního tajemníka, v níž si počínal vzorně a
poctivě.
Již za tohoto učitele, který odešel z Proskovic v roce 1901, se dostávala do popředí nutnost rozšířit dosavadní jednotřídní školu na dvoutřídní.

Neodklad-nost této
záležitosti uznal až nově
zvolený starosta Alois
Psota, který začal v roce
1903 spolu s obecním
tajemníkem a pozdějším
obecním kronikářem
Josefem Matějem podnikat kroky k výstavbě
nové školní budovy.

Vánoční stromeček
Nastrojená borovička v koutě místnosti
vydechuje pryskyřičnou vůni lesa.
Ano! Rok s rokem se znovu setkává.
V kuchyni se snaží ryba, dozdobují sladkosti
a skoro každé dětské srdce plesá,
když s myšlenkou na dárky si pohrává.

Odezvoní zvonů hlas, pokoj a mír se rozhostí.
Práce na stavbě
Lidský zrak mimoděk sklouzne na nebesa.
školy, které byly zadány
Podobu dostává mnohá tajná představa.
moravskoslezské firmě
K vánočnímu stromku, do jeho blízkosti,
Mihatsch a Ulrich,
nemá přístup faleš ani nadnesená noblesa.
skončily v první polovině
Sem smí jen ten, kdo rozdává!
r. 1905. Podíleli se na
nich proskovičtí rolníci
Nastrojená borovička v koutě místnosti
se svými potahy a tak
mocnou, pryskyřičnou vůni lesa
mnoho zdejších dělníků
nádavkem k dárkům přidává.
si při stavbě přišlo na
slušný výdělek. Žáci
Je šťastná! Vždyť v příboji lidskosti
se poprvé sešli v nové
není místo vzpomenout na Herodesa!
školní budově, stojící
A tak Ježíšek opětovně vyhrává.
dodnes na Staroveské
ulici č. pop. 66, dne 1. Šťastné Vánoce 2007 přeje občanům Proskovic
září 1905. Co se týká
PhDr. Petr Petružela, učitel ve výslužbě.
staré školy, postaral
se obecní výbor o její
přestavbu na obecní hostinec.
Ve školním roce 1905-1906 bylo provedeno rozdělení školy na
dvoutřídní. V první třídě vyučoval tehdy nadučitel Vilém Lebl, rodák z
Prahy, působící na proskovické škole od roku 1901, ve druhé třídě Jan
Pečínka, narozený v Čeladné.
Nebude jistě bez zajímavosti podívat se na přehled počtu žáků v
některých letech období 1895-1918:
rok 1895
rok 1900
rok 1905
rok 1910
rok 1915
rok 1918

101 žáků
96 žáků
102 žáků
90 žáků
109 žáků
91 žáků

z toho 48 chlapců a 53 děvčat
z toho 56 chlapců a 40 děvčat
z toho 57 chlapců a 45 děvčat
z toho 42 chlapců a 48 děvčat
z toho 51 chlapců a 58 děvčat
z toho 39 chlapců a 52 děvčat

Do měšťanské školy docházely děti z Proskovic povětšinou do
Zábřehu nad Odrou. V letech 1905-1918 se počet žáků navštěvujících
tuto školu pohyboval kolem 10.
Ve školním roce 1911/1912 nastoupil na obecnou školu v Proskovicích
učitel Leopold Hyánek, rodák z Prostějova. Jeho působením byla v
Proskovicích dne 22. září 1912 založena tělocvičná jednota Sokol. Učitel
Hyánek nesetrval v obci dlouho, neboť s vypuknutím 1. světové války
narukoval k rakouské armádě. Dostal se do ruského zajetí a podobně
jako mnoho dalších zajatců české a slovenské národnosti vstoupil do
československých legií.
Záslužnou činností proskovických učitelů byla také příprava divadelních představení s dětmi. Např. dne 6. ledna 1914 sehrály děti
pohádku „Krakonoš“ na sokolském jevišti ve Staré Bělé u Matěje. Čistý
výnos 40,78 korun byl věnován na zakoupení šicího stroje. V tomtéž
roce při příležitosti mikulášské slavnosti předvedli žáci 2. třídy divadelní
představení „Mikuláš“.
(... pokračování příště)
Ing. Jiří Matěj
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Z USNESENÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA

◆

◆

Městského obvodu Proskovice

Rada MOb na svých schůzích mimo jiné:
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo na zhotovení stavebního díla „Parkoviště u domu
s malometrážními byty - Ostrava - Proskovice“ se zhotovitelem
Pavlem Matějem,
projednala protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Ostrava Proskovice za rok 2006,

◆

◆

◆

rozhodla o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
- navýšení z počtu 24 dětí na počet 26 dětí pro školní rok
2007/2008,
rozhodla o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na zhotovení díla „Zabezpečení řádné schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací v k. ú. Proskovice“ s firmou Stanislav
Sojka - úklid sněhu z chodníků a posyp chodníků a místních
komunikací inertním materiálem,
rozhodla o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na
zhotovení díla „Zabezpečení řádné sjízdnosti místních komunikací v k. ú. Proskovice“ s firmou Václav Sojka Autodoprava
- odstraňování sněhu z místních komunikací a ploch,
na základě usnesení zastupitelstva č. 103/6 ze dne 5. 9. 2007
- zapracování připomínek rady do studie „Koncepce rozvoje
obce“ a její projednávání na dalším zasedání zastupitelstva na 7.
11. 2007, rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 22/2007 s Ing. arch. Jiřím Klimkem,
rozhodla, na základě připomínek občanů k novým jízdním
řádům městské hromadné dopravy v Ostravě, o konání veřejné
schůze s občany dne 24. 9. 2007 v 16,00 hod. v sále restaurace
U Psoty,
projednala předloženou studii Koncepce rozvoje obce za osobní
účasti zpracovatele Ing. arch. Klimka. K jednotlivým lokalitám
rada vydala písemné stanovisko, které bylo osobně předáno
zpracovateli studie k zapracování, rada rozhodla o tom, že studie
se zapracovanými připomínkami bude předložena k projednání
členům zastupitelstva na zasedání 7. 11. 2007,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení
sněhových zábran na střeše domu s malometrážními byty Na
Smyčce 5/317, 724 00 Ostrava - Proskovice a uzavření smlouvy
o dílo s firmou Luděk Luska,
schválila předložený návrh Zásad pro sestavování návrhu
rozpočtu městského obvodu Proskovice pro rok 2008 a návrhu
rozpočtového výhledu na léta 2009 až 2011 a harmonogram
prací na přípravě návrhů pro sestavování rozpočtu městského
obvodu Proskovice na rok 2008 a rozpočtového výhledu na léta
2009-2011,
schválila Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, které upravují postupy směřující k uzavření
smluv na stavební práce, služby a dodávky s finančním objemem
nad 50 tis. Kč bez DPH,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo na provedení stavebního díla „Autobusová
zastávka MHD-Horní cesta, Chodník silnice III/4787, ul.
Staroveská - II. etapa“ firmě Inženýrské sítě Ostrava,

◆

◆

◆

schválila zahraniční pracovní cestu Ing. Jiřího Matěje, na
Slovensko a do Rakouska ve dnech od 21. do 24. listopadu 2007
za účelem účasti na odborné exkurzi „Nakládání s komunálními
odpady“,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklistické trasy L v Proskovicích s firmou
DHV CR,
vydala souhlas s umístěním rádiového spoje pro připojení
mateřské školy k Internetu,
vzala na vědomí informaci starosty o jednání s DPO, KODIS a
MMO v souvislosti s přípravou nových jízdních řádů od 9. 12.
2007,
uskutečnila jednání v záležitosti se změnami v městské hromadné
dopravě v Proskovicích za účasti Ing. Vaštíka Františka, ředitele
Dopravního podniku Města Ostravy, Ing. Stejskala Aleše, jednatele firmy KODIS, Ing. Tichého Jiřího, vedoucího odboru
dopravy Magistrátu města Ostravy - v zastoupení náměstka
primátora Mynáře Vojtěcha, člena zastupitelstva Městského
obvodu Proskovice Ing. Menšíka Martina a pana Malínského
Václava,
projednala žádost firmy HHP v.o.s., IČ 47984643, ul.
Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava, o vyjádření k projektové
dokumentaci pro potřeby stavebního řízení na stavební akci
„Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII-aktualizace“ a vydala souhlas s umístěním a realizací stavby dle
předložené dokumentace,
projednala žádost občanů Proskovic, bydlících na ulici Buková,
o umístění zpomalovacích prahů na ulici Buková v místech
odbočení u mateřské školy a při zaústění do ulice Ztracená a
rozhodla požádat Magistrát odbor dopravy o vydání odborného
stanoviska,
projednala předložený materiál - Návrh rozpočtu na rok 2008,
rozpočtový výhled na léta 2009 až 2011 a návrh na poskytnutí
neinvestičních účelových dotací občanským sdružením.

Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:
- schválilo Zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice
za I. pololetí 2007,
- rozhodlo o přijetí daru pozemku parc. č. 204/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 399 m2 v k. ú. Proskovice, obec
Ostrava,
- o prodeji pozemku parc. č. 697/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 93 m2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, zapsaný na LV
663, vlastnické právo Statutární město Ostrava, svěřená nemovitost městskému obvodu Proskovice,
- schválilo Analýzu současného stavu kapacity základní školy,
- rozhodlo o přijetí finančního daru ve výši 10 tis. Kč od dárce
Pierce Control Automation,
- projednalo studii Koncepce rozvoje obce.
Miloslava Vidličková

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany na změnu úředního dne na Úřadě
městského obvodu Proskovice - úřední den v pondělí
31. 12. 2007 se ruší a občané mohou své záležitosti vyřídit
v pátek 28. 12. 2007 od 8,00 do 12,00 hodin.
Miloslava Vidličková
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ANKETA

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY
Od ledna 2008 bude Úřad městského obvodu Proskovice
nabízet občanům novou službu - vydávání ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy - poskytování výpisů z
Katastru nemovitostí.
Vydaný výpis má charakter veřejné listiny a podléhá správnímu
poplatku dle zákona o správních poplatcích v platném znění.
Miloslava Vidličková

PŘIPOMENUTÍ POVINNOSTI
MAJITELŮM PSŮ

POPLATEK V ROCE 2008
Jako každý rok od počátku měsíce ledna do 31. března 2008
je nutno dle příslušné obecně závazné vyhlášky uhradit na zdejším
úřadě poplatek za psa.
Poplatek činí 150,- Kč za psa chovaného u rodinného domu,
za každého dalšího psa téhož majitele se poplatek zvyšuje o 500,Kč. Výše poplatku za psa chovaného v bytovém domě činí 1200,Kč, rovněž zde je navýšení 2000,- Kč za každého dalšího psa.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může
správce poplatku, kterým je ÚMOb Proskovice, zvýšit tento
poplatek až na trojnásobek.
Tuto platbu můžete také poukázat na číslo našeho účtu
19-1649325349/0800. Nutno uvést variabilní symbol: 1341
Platba však musí být provedena tak, aby byl poplatek připsán
na náš účet nejpozději 31. 3. 2008.
Pokud si nejste jisti výší poplatku, kontaktujte zaměstnance
úřadu na tel. č. 599 424 302.
V. Adámková

VZPOMÍNKA NA VÁNOCE
Vzpomínání na Vánoce v dětství čtenářům Floriána posílá
paní Marie Buršová. Paní Buršová bude v příštím roce slavit 90
let. Bydlí v rodinném domku „pod Ferdu“ (u lesíka před Starou
Bělou) s rodinou své dcery. Ve svém věku je velice aktivní. Hodně
čte, sleduje zprávy, dění v obci, osudy lidí v Proskovicích, jejich
radosti i smutky. Má radost z radosti svých nejbližších.
Narodila se r. 1918 v polském Tarnově, v rodině Krolových.
Měla tři sourozence. Rodina se přestěhovala z Tarnova do Přívozu.
Tatínek pracoval v koksovně u dolu František, maminka se starala
o děti a malé hospodářství. Děti chodily do polské školy, měšťanka
tehdy byla v Polském domě.
A jaké byly jejich Vánoce? Ráno byly k jídlu sledě nakyselo a
pak až večeře. Než začala večeře, lámaly se a jedly bílé oplatky. A
pak to začalo! Štědrovečerní vigilie! Rodina se sesedla u stolu, kde
se podával nejdříve polský boršč (s masem), pak řízek a brambory,
k pití šťáva nebo čaj. Na stole bylo samozřejmě cukroví, ořechy
a jablíčka. Po večeři se shromáždili u stromečku, který byl ozdoben papírovými ozdobami. Tam na ně čekaly skromné dárky. Na
půlnoční chodili do přívozského kostela sv. Marie a těšili se na
krásnou hudbu a zpěv. Během vánočních svátků probíhala nadílka
také v Polském domě, kde děti z chudobných rodin dostávaly boty
a drobné oblečení. Paní Buršová si vzpomíná, jak v Polském domě
tančila v nažehleném polském kroji krakovjaka.
Sáňkovat chodily děti z Přívozu až do Petřkovic, i na Landek.
Doma topili uhlím a do chladných peřin jim maminka nahřívala
cihly. Pan Krol - tatínek - o svou rodinu pečoval. Ve chlívku choval
prase, jako koksař tvrdě pracoval a dětem vštěpoval křesťanskou
výchovu. Paní Buršová je dobrá vypravěčka i zpěvačka, zazpívala
mi dojemnou, polskou baladu a popřála všem Proskovjákům
veselé Vánoce a štěstí, zdraví do nového roku.
Marie Matějová

V malé anketě jsem oslovila proskovické lékaře, vedoucí restaurací
a prodejen. Otázka zněla: „Co přejete do nového roku čtenářům
Floriána?“
Do nového roku přeji všem pevné zdraví - to jediné, co se nedá
pořídit za peníze. Od Ježíška si přeji pro všechny konečně normálního ministra zdravotnictví.
MUDr. Václav Pika
všeobecný lékař
Chtěla bych Vám popřát vše nejlepší v nadcházejícím roce hlavně zdraví, štěstí, rodinnou i pracovní pohodu, zkrátka radost
ze života.
Monika Janečková
zdravotní sestra
Do nového roku čtenářům Floriána notná dávka štěstí, ať je shůry
dána. Nechť vyhnou se jim nesváry a hádky, nejen ve vánoční
svátky. Radostnou mysl a usměvavou líc přeje Olda Velký - zubař
z Bělé a Proskovic.
K příjemnému posezení, za kulturními zážitky v restauraci U
Psoty Vás srdečně zve a do nového roku přeje štěstí, zdraví, pohodu všem občanům Proskovic
Marcela Polzerová
vedoucí restaurace U Psoty
1. Hodně zdraví všem
2. Mnoho spokojených hostů v penzionu Florián
3. Mějme se rádi. Jsme na světě jenom na návštěvě, proto si
zbytečně neztrpčujme život.
Milan Žák
vedoucí penzionu Florian
Svým zákazníkům a spolupracovníkům přeji do nového roku
pevné zdraví, štěstí, spokojenost v osobním i pracovním životě. K
tomu zdravou rodinu, klidný život svým rodičům a hodně lásky
pro všechny.
Lenka Hrubá
za vedení prodejny Instaplastu
Do nového roku přejeme si síly trochu. Ať pekařům kvásek kyne
a pečivo nejlepší je. Hodně štěstí, zdraví, lásky a na čele žádné
vrásky.
Iveta Holbusová
účetní pekárny Proskovice
Anketu připravila Marie Matějová

PRODEJNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
BUDOUCNOST
24. 12. 2007
25. 12.
26. 12.
31. 12.

7,00 - 11,00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7,00 - 11,00

INSTAPLAST
27. 12. 2007
28. 12.
29. 12.
31. 12.

8,30 - 15,00
8,30 - 15,00
8,30 - 11,00
ZAVŘENO

Kolektiv prodejny
Budoucnost, pod vedením
paní Stanislavy Hořínkové,
přeje zákazníkům štěstí, zdraví
a lásku.

Kolektiv prodejny Instaplast přeje svým
zákazníkům pohodu, štěstí a
zdraví v roce 2008.

PS: Veselé Vánoce a zůstaňte
s námi!

Věra Fulnečková
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA V PROSKOVICÍCH
Ve čtvrtek 29. 11. a v pátek 30. 11. 2007 se uskutečnila v
sále hostince U Psoty již čtvrtá vánoční výstava, kterou připravily
členky Českého svazu žen v Proskovicích. Výstava byla pořádána
pod záštitou Úřadu městského obvodu Proskovice.
V letošním jubilejním roce pro naši organizaci, kdy slavíme
40. výročí vzniku ČSŽ v České republice, se naše členky opravdu
snažily, aby byla co nejhezčí.
Leitmotivem letošní expozice byla nejen tradice pečení perníků
a výzdoba vánočního stolu, či výroba betlému. Ženy chtěly všem
připomenout, jak se na vesnici kdysi oblékalo k práci, či ve svátek,
jaké nádobí se používalo v kuchyních a prostíralo na sváteční
stůl.
V expozici se objevily i staré fotografie a obrázky, které mnohým návštěvníkům připomněly jejich příbuzné.
Páteční odpoledne zahájily hezkým programem nejmenší děti
souboru Bebek, vedené Mgr. Pustkovou. Roztomile zatančily hezké tanečky a naladily tak přihlížející do sváteční nálady. Poté vystoupily děti základní školy Proskovice, které svůj zdařilý program
ještě obohatily o anglická slovíčka a poznatky o tom, jak se slaví
vánoce v Anglii. Musíme pochválit jejich výslovnost a nasazení.
Další třída předvedla mikulášské zvyky a předvánoční dobu u nás.
Masky dětí a herecký projev byly úžasné. Dík pedagogům, kteří
děti vedli. Odpoledne zakončily programem děti mateřské školky,
které předvedly také velmi hodnotný program. Hlavně všechny
nadchlo jejich více než stoprocentní nasazení. Moc děkujeme
dětem a jejich vedení. Všechny účinkující děti byly odměněny
sladkými perníčky.
Návštěvníci výstavy také hodnotili výtvarné práce dětí.
Vyhlášení nejlepších šesti prací bylo provedeno po skončení
odpoledního programu. Výherci byli dekorováni sladkými medailemi a odměněni perníkovým dárkem.
Skupina žen, které se učily plést proutěné výrobky pod
vedením lektorky a zároveň členky ČSŽ paní Věry Slívové, vystavovala své výrobky a moc se těšila z pochval návštěvníků.
Upravené stoly byly také ozdobeny krásnými adventními věnci
a dekoracemi, které vytvořila paní Miládka Konečná. Mnohé vystavené výrobky bylo možno zakoupit. Tyto výrobky jistě ozdobí
některé domácnosti v Proskovicích, či budou hezkým dárkem.
Velmi nás potěšil zájem hlavně mladých maminek, které by se
rády naučily vyrábět a zdobit perník.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali
a také těm, které vytvořily tuto výstavu. Samozřejmě děkujeme
těm, kteří naši výstavu navštívili a pěkným slovem potěšili. Je nám
velmi líto, že mnozí občané více sledují, co špatného se stalo v
republice i ve světě a věnují pozornost zprávám o tom, kdo byl či
nebyl odsouzen. Naše děti, vnuci a my všichni potřebujeme přece
vidět více toho pozitivního a pěkného, co je kolem nás.
Doufáme, že příští rok se přijde na vánoční výstavu Českého
svazu žen podívat více občanů Proskovic.
MUDr. Vítězslava Maruškaničová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Listopad je ve škole vždy prvním měsícem školního roku,
kdy dochází k částečnému hodnocení školní práce jak žáků, tak
i učitelů. V listopadu končí první čtvrtletí. Také se blíží konec
kalendářního roku, a to bilancujeme všichni, nejen ve škole.
O akcích, které proběhly na naší škole v září, jsem psala v minulém čísle zpravodaje. Škola je však společenství velmi aktivních
lidí, takže vás nyní mohu seznámit s dalšími aktivitami.
● 4. 10. jsme oslavili Den zvířat, který probíhal takto: první dvě
vyučovací hodiny žáci pracovali ve svých třídách, připravovali
si ústní prezentaci o svém domácím mazlíčkovi. Zapojeni byli
všichni žáci, tedy i ti, kteří svého mazlíčka ve škole neměli. Starší
žáci pracovali kooperativní metodou. Připravené prezentace
předvedli v následujících dalších dvou vyučovacích hodinách.
Prezentace byly rozděleny do skupin - psi, kočky, křečci a
morčata, želvy, andulky a další. Žáci si vyslechli připravené
prezentace, prohlédli zvířata a mohli se ptát na to, co je zajímalo. Přestávky mezi prezentacemi byly vyplněny zpěvem písní
o zvířatech. Cíle projektu - chránit zvířata, netýrat je, pečovat o
ně, přijímat zodpovědnost za jejich péči, připomenutí Světového
dne zvířat, vyhledat, zpracovat a prezentovat informace o
domácích mazlíčcích, učit se naslouchat, chovat se ohleduplně
ke zvířatům, posílit kladný vztah ke zvířatům. Projekt zpracovala
paní učitelka Jana Vahalíková.
● 9. 10. a 18. 10. navštívily školu příslušnice Městské policie.
Besedovaly s žáky na různá témata. S 1. ročníkem na téma
Bezpečné odpoledne, s 2. ročníkem o dopravní tématice, 3.
ročník probíral bezpečné chování ve městě, 4. ročník se zajímal
o základy kriminalistiky a 5. ročník besedoval na téma: Policie
náš pomocník. Besedy s Městskou policií jsou zařazovány do
plánu každoročně.
● 10. 10. vyjeli žáci 1. a 2. ročníku do OZO, kde pro ně pracovnice vzdělávacího centra připravily program „Popelnice v
barvách duhy“ o třídění odpadu. Žáci 3. - 5. ročníku v tento den
absolvovali knihovnické lekce ve zdejší knihovně.
● Od 17. 10. jsme každou středu jezdili na kurzy bruslení na nový
zimní stadion v ČEZ Aréně. Lekcí bylo celkem pět. Ti, kteří
vůbec nikdy nestáli na bruslích po těchto pěti lekcích jakžtakž
bruslí, a ti, kteří bruslit uměli, svou techniku zdokonalili.
● 23. 10. odstartoval náš již tradiční projekt pro předškoláky „Už
se těším do školy“, který opět zpracovala paní učitelka Blanka
Hrachovinová. Budoucí žáčci se seznámili s prostředím školy,
s některými vyučujícími. Rodičům byl představen náš školní
vzdělávací program, byl jim předán informační bulletin se
základními informacemi o naší škole. Druhé setkání proběhlo
13. 11., kdy děti opět pracovaly s učitelkami a rodiče besedovali
s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v OstravěZábřehu na téma školní zralost. Třetí setkání je naplánováno na
22. 1. 2008, kdy proběhne na naší škole zápis do 1. ročníku.
Pokračování na str. 10
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Výbor
pro koncepci rozvoje obce
Vážení občané,
s potěšením Vám dnes můžeme představit 1. stupeň Studie
optimálního rozvoje obce. Jak bylo v minulém čísle Floriána
uvedeno, požadavek zastupitelů na projednání této studie na samostatném zasedání sice zdrželo vydání této studie o 3 měsíce, ale
na druhé straně dopomohlo k vzájemnému vyjasnění situace mezi
zúčastněnými. Vzhledem k tomu, že jsme se přitom opakovaně
setkali s chybnou interpretací cílů výboru, chci připomenout:

Upozornění: Reakce tentokrát musí obsahovat jméno, adresu
a prohlášení o tom, že můžeme Vaše jméno uvést na seznamu
občanů, kteří doručili „odpověď“.
... a něco navíc - lokality Pastviny
Dle usnesení sedmého zasedání zastupitelstva není součástí
dnes předložené studie hotové rozpracování lokality Pastviny.
Tento fakt sice zhoršuje Vaši orientaci v naší představě o podrobném využití tohoto území, na druhé straně ovšem v příštím
vydání Floriána budete mít možnost srovnat dva přístupy, dvě
koncepce, a to:
◆

◆

Hlavním cílem výboru není „zastavět“ Proskovice, ale právě
naopak zminimalizovat plochy určené k zástavbě a regulovat
zástavbu novou. To vše na základě vašich podnětů s prioritním
významem argumentů vlastníků pozemků. Forma, kterou jsme
pro tento cíl zvolili - dvoufázová studie s odezvou občanů - není
pobídkou ke stavění, ale usměrněný maximální předpoklad budoucí zástavby.
Upozornění občanům
Jelikož je v tomto vydání Floriána studie obsažena, nebudeme
dále popisovat co a jak jsme v jednotlivých lokalitách na základě
ankety změnili. To lze vyčíst z této studie. Na co bych naopak
chtěl upozornit je přibývající závažnost Vašich reakcí. Zatímco
v prvním kole šlo „jen“ o zjištění stavu, v tomto kole jde už o
upřesnění a potvrzení Vašich názorů na rozvoj obce. Vzhledem
k tomu, že nemůžeme oslovit každého občana zvlášť, tak bereme
nástroj „návrhů a reakcí“ jako „dostatečný“ ke zjištění pro obec
směrodatného názoru občanů.
Poděkování
Na tomto místě bych chtěl poděkovat občanům - majitelům
pozemků, kteří vyslovili a vysloví souhlas, nebo se neohradili a
neohradí proti budoucí „ztrátě“ okamžité finanční hodnoty jejich
pozemků navrženým přeřazením typu pozemku například z typu
- rodinné domky na typ orná půda.
To jsou totiž ti občané, kterým budeme vděčit za vesnicky
idylické chvíle v našem městském životě.

námi navržené a Ing. arch. Jiřím Klimkem vypracované řešení
oblasti
řešení zadané MMO a vypracované Ing. arch. Ivetou Seitzovou
- Dokumentace pro investiční záměr zástavby proskovických
Pastvin
... a to si, jak sami uznáte, nemůžeme nechat ujít!
Hezký den přeje za Výbor pro rozvoj obce Martin Menšík.

Členové výboru: RNDr. Marcela Stonišová, Ing. Zdeněk
Dvorský, Ing. Čestmír Krkoška, Ing. Josef Němček, Ing. Martin
Menšík.

PRVNÍ STUPEŇ STUDIE
OPTIMÁLNÍHO ROZVOJE OBCE
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Navrhované změny předložené v grafické podobě vycházejí
především z vyhodnocených poznatků z ankety občanů a z priorit
odsouhlašených Výborem pro rozvoj obce.

Na podkladě stávajícího platného územního plánu obce jsou
graficky znázorněny změny, náměty, kterým směrem by se měl
ubírat rozvoj obce. Jednotlivé změny jsou vyznačeny barevně a
označena písmenem abecedy.

Očekáváme Vaši reakci
Tímto Vás opět vyzývám k reakci, a to buď formou:
◆

◆

◆

doručení dopisu do 22. 1. 2008 na Úřad městského obvodu
Proskovice
doručení souboru na E-mail posta@proskovice.ostrava.cz do
22. 1. 2008
nebo osobní prezentací na veřejném jednání výboru dne 23.
1. 2008 v 16,00 hod. v zasedací místnosti Městského obvodu
Proskovice.

Pro přehlednost je podkladní mapa mapou platného územního plánu vždy s příslušnou barevnou charakteristikou území
dle využití území a s příloženou legendou (sloupec stávající stav).
Přes tento podklad byla v místech navržené změny dokreslena
šrafa barvou dle příslušné změny, znovu s přiloženou legendou
(sloupec navrhované změny). Šrafa změny má vždy tenčí čáru než
podklad.

A. Plochy určené na rozvoj lehkého průmyslu změněny na extenzivní louky. Tato změna již prošla všemi stupni schvalovacího
řízení a je před vydáním.

1. STUPEŇ STUDIE KONCEPCE ROZVOJE OBCE

-8B. Odtrubnění dolového potoka. Stávající stav může být změněn
ve chvíli jakmile dojde k odkanalizování obce a nebudou do
potoka vypouštěny znečištěné vody. Důvodem zatrubnění bylo
povrchové vypouštění odpadních vod. Jakmile zde však poteče
voda čistá je na zvážení, jestli ji opět nevyzvednout na povrch.

C. Plochy určené na bydlení změněny na ornou půdu. Jedna z
hlavních priorit, které si definoval Výbor pro rozvoj obce je
zmenšení hranic zastavěného území obce a omezit budoucí
novou výstavbu (neomezovat však vlastníky pozemků a respektovat jejich požadavky - ovšem maximálně v rámci stávajícího
rozsahu územního plánu). Z toho důvodu je daná lokalita
zmenšena a navržena její původní funkce - orná půda.

D. Na místě stávající požární zbrojnice vybudovat rozhlednu.
Jedná se o využití objektu po přesunutí požární zbrojnice do
plánovaného objektu v lokalitě na Pastvinách. Předpokládaná
výška rozhledny by byla min. 20 m. Jednalo by se o lehkou,
např. dřevěnou stavbu, která by zatraktivnila danou lokalitu.
Z hlediska letového provozu by rozhledna byla ve stínu vodojemu. Z hlediska územního plánu se jedná o stavbu přípustnou
v zóně individuálního bydlení (není potřeba měnit územní
plán).

E. Vybudování komunikace pro pěší přes Pískovnu. Stávající
pěšinu přes Pískovnu navrhujeme „zlegalizovat“ - vytvořit
zpevněný chodník pro pěší, který by mohl být využíván
za každého počasí. S tímto bodem souvisí vybudování komunikace kolem obytného bloku - prodloužení ulice „Nad
Hůrkami“ a propojení s ulicí Kalužní. Vlastní propojka ulic je
uvažována jako jednosměrná - průjezd povolen jen dopravní
obsluze. Z hlediska realizace je však nutný souhlas všech
vlastníků, jejichž pozemků se navrhované změny dotknou.
Není nutná změna ÚP.

F. Plochy určené na bydlení změněny na ornou půdu. Stejně jako
bod „C“.

G. Zrušení propojovací komunikace mezi ulicemi Světlovská a
Staroveská. Občané v anketě byli důrazně proti navrhovanému
propojení zmiňovaných ulic. V případě zrušení rozvojových
ploch pro bydlení - viz bod „F“ ztrácí tato komunikace na
významu.

H. Vybudování chodníku podél ulice Staroveská na konec obce.
Prodloužení výstavby chodníku pro pěší na ulici Staroveská
(cca 315 metrů). Nejedná se o změnu ÚP.

I. Plochy určené na extenzivní louky změněny na sportoviště.
Stávající hřiště za Kuňkalištěm leží již mimo plochy určené pro
sport a zasahuje do plochy extenzivních luk. Tato změna prošla
již všemi stupni schvalovacího řízení a je před vydáním.

J. Revitalizace konečné MHD a vizuální sjednocení ulic „U
Zvonice“ a „Na smyčce“. Z původního - anketního návrhu,
vybudovat propojený střed obce s kruhovým objezdem sešlo
- nesetkal se s kladnou odezvou občanů. Nicméně potřeba
zkulturnění točny autobusů je zřejmá. Navazující ulice U
Zvonice a popř. Na smyčce by byly upraveny v podobném
vizuálním stylu. Nejedná se o změnu ÚP, je to pouze námět na
další rozpracování dané lokality v samostatné studii.

K. Plochy určené na extenzivní louky změněny na občanskou
vybavenost. Ve střední části lokality Pastviny je navrženo
území s veřejným charakterem. Je zde umístěno společenské
a odpočinkové centrum. Infocentrum s možností občerstvení,
místa k posezení, nová požární zbrojnice a bydlení pro seniory.
U bydlení pro seniory jsou navrženy parkovací plochy (20
parkovacích stání). Je zde také počítáno s rezervními plochami pro budoucí občanskou vybavenost obce. Podrobněji
se celé lokalitě Pastviny věnuje druhá část studie, která bude
zveřejněna v příštím čísle Floriána.

L. Plochy určené na rozvoj lehkého průmyslu změněny na individuální bydlení. Rozvojová oblast pro individuální výstavbu.
Jednalo by se o rozvolněnou zástavbu rodinnými domy (dle
plochy vychází možnost výstavby do 6 RD).

M. Plochy určené na rozvoj lehkého průmyslu změněny na rozptýlenou krajinnou zeleň. V bezprostřední blízkosti vodní
plochy je navržena zeleň na jejímž okraji povede cyklistická
stezka.

N. Obnova obecního rybníku. Kousek od místa původního
rybníku je navržen rybník nový. Vodní prvek o velikosti
cca 6 tis. m2. Funkce především estetická - krajinotvorná,
vodohospodářská (zadržení vody v krajině), zlepšení lokálního
mikroklimatu apod. Umístění je vyznačeno ve dvou alternativách - před a za Mlýnským potokem.

O. Plochy určené na rozvoj lehkého průmyslu změněny na
sportoviště. V místě hřiště, které využívala škola. Využití hřiště
pro školu, veřejné hřiště pro nejmenší děti.

Samostatným problémem, který se prolíná více uvedenými
body je trasa cyklistické stezky. V předkládané mapě jsou
vyznačeny tři rozdílné trasy. První trasa je vyznačena podle
stávajícího platného územního plánu. S takto vedenou cyklostezkou již není počítáno. Druhá trasa je dle projektu firmy
DHV CR, spol. s r.o. Tato trasa prošla územním řízením a
připravuje se její realizace. Třetí trasa je náš návrh ideální trasy
této cyklostezky daným územím, realizovatelný ovšem až po
dokončení plánované zástavby v této lokalitě a to přeložením
části již v té době funkční cyklostezky.
Zpracovatel studie: Ing. arch. Jiří Klimek
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Kroužek plastikových modelářů
KPM 446 při ZŠ Ostrava - Proskovice
rok 2007
Dnes Vám přinášíme trochu opožděnou
reportáž z kvalifikace za Moravskoslezský kraj
a následně z výsledků Mistrovství republiky
žáků v plastikovém modelářství.
Jak vlastně započalo letošní soutěžní klání?
Musíme se nejprve přesunout až na začátek
tohoto roku. Zde se s velkou zodpovědností
musel zvolit „TEN“ správný model, pročíst a seznámit se s jeho
historií a hurá do práce. Popisovat práci by bylo zdlouhavé, ale je
zřejmé, že každý se musel vypořádat s mnoha nástrahami v podobě
lepidla na rukou, neposlouchajícího pilníku a nakonec barviček,
které měly snahu být všude jinde než na správném místě modelu.
Počátkem dubna začaly modely dostávat konečnou podobu, nastal
čas vyrazit na místo, kde se rozhodovalo o postupujících na letošní
Mistrovství republiky.
V tomto roce pořádal krajskou soutěž klub modelářů z
Karviné. Čtyři modeláři našeho kroužku dopracovali modely tak,
že je mohli na této soutěži prezentovat. A musíme konstatovat,
že nebyli do počtu. �V kategorii starších žáků v tzv. královském
měřítku „1/48“ svého P-47 Thuderbolt prosadil na první místo
Jakub Hrubý. V kategorii mladších žáků jsme měli dvě želízka
v měřítku „1/48“ a jedno v měřítku „1/72“. V prvním případě
proběhl tuhý boj mezi našimi modeláři a modeláři z Rychvaldu.
Nakonec se radovali více naši chlapci. První místo obsadil Adam
Kolek se svým excelentním F4U-Corsair a krásné třetí místo obsadil Jan Fulneček s Mig-21. Toho dne přišla ještě jedna radost.
Do poslední chvíle nebyly zřejmé výsledky „1/72“, jejich vyhlášení
potěšilo Matěje Sobčíka, i on se stal vítězem a tím získal nominaci
za kraj na Mistrovství republiky.
Přišel 22. červen a s ním celorepubliková akce MODELLBRNO
2007 pořádaná na Brněnském výstavišti (BVV), jejíž součástí
se stalo Mistrovství žáků. Modely jsme vložili do přepravních
boxů a jelo se soutěžit. Kdo tuto akci navštívil, určitě nelitoval.
Modely, které byly vystavené, patřily k tomu „NEJ“ u nás. Také
velké množství zahraničních účastníků veřejné soutěže znamenalo
posunutí kvality zase o stupínek výše. Ale vraťme se k soutěži
mladých modelářů.
Přihlášení modelů proběhlo v pátek, v sobotu ráno zasedly
komise rozhodčích a měly opravdu pernou práci. Modely, které
se zde sešly, měly vysokou kvalitu a úroveň. Byli jsme zvědavi jak
obstojíme v této konkurenci. Šestnáctá hodina v sobotu přinesla
odpověď. Naši tři zástupci si v této konkurenci vedli opravdu
dobře. V kategorii „1/48“ mladší žáci si odnesl stříbrnou medaili
a titul „vicemistr republiky 2007“ Adam Kolek. Další zástupci
získali čtvrté (Matěj Sobčík) a páté (Jakub Hrubý) místo. Tímto
jsme dali na vědomí nejen modelářské veřejnosti, že Klub plastikových modelářů KPM 446 Ostrava - Proskovice při Základní
škole v Ostravě - Proskovicích zaujal pevné místo při výchově
dětí a mládeže. Hlavní cíl, naplnit smysluplně volný čas dětí,
byl úspěšně splněn a nám nezbývá než členům kroužku, klubu a
samozřejmě rodičům dětí popřát hezké letošní vánoce.
Za KPM 446 - Ostrava Proskovice
Jan Václavík
vedoucí modelářského kroužku

ZE ŽIVOTA MŠ
Předvánoční čas v mateřské škole
Právě v tuto dobu se připravujeme na nejkrásnější svátky
v roce. Těší se na ně především naši nejmenší. Nám dospělým
naopak dělá nemalé starosti, čím dětské oči rozzářit, čím děti
překvapit a z čeho budou mít největší radost. Určitě největším
dárkem je pro děti, a neplatí to jen o vánocích, láska rodičů a
všech nejbližších.
V mateřské škole chceme pro děti připravit program, který jim
zkrátí čas, jenž do vánoc zbývá, a který vykouzlí na jejich tvářích
radostný a spokojený úsměv. Spolu s dětmi si mateřskou školu
vyzdobíme a upečeme perníčky. Se svými maminkami si je mohou
děti v MŠ vyzdobit a strávit tak netradiční společné odpoledne.
Poslechem a zpěvem vánočních koled si navodíme tu správnou
sváteční atmosféru.
Se staršími dětmi jsme připravili krátký program z písniček,
básniček a vystoupíme s ním na předvánoční schůzi ČSŽ v restauraci „U Psoty“. Několik výtvarných prací a výtvorů z keramického kroužku doplní výstavu, kterou ČSŽ již tradičně každý rok
pořádá.
Jako vloni i letos se u MŠ rozsvítí vánoční strom a děti obdaruje
Mikuláš. Na pátek 14. prosince dopoledne připravujeme pro děti
vánoční besídku. Vyrobíme si s dětmi vánoční svícny, zazpíváme
si vánoční koledy u stromečku a děti si rozbalí dárky. Do MŠ
přijede i loutkové divadlo Studna s pohádkou „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“. Dopoledne ukončíme slavnostním obědem u vánočně
prostřených stolů s cukrovím, které si děti přinesou z domu a
které udělá tu konečnou tečku na závěr celého dopoledne.
Všem dětem i dospělým přejeme šťastné a pohodové vánoce
plné radostných chvil a krásných zážitků. Do nového roku přejeme
všem hodně zdraví, radosti, úspěchů a splněných přání.
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TJ SOKOL PROSKOVICE

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sokolské aktuality
Nastoupil podzim, blíží se zima a sporvní aktivity v T J Sokol
Proskovice běží naplno. Rodiče a děti, žačky, žáci a ženy, mají své
pravidelné cvičební hodiny, divadelní soubor připravuje premiéru
nové hry, blíží se plesová sezóna. K nejúspěšnějším podzimním
akcím bezesporu patří tradiční turistický výšlap do Beskyd s
návštěvou relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n. Ostravicí,
tentokrát i s bohatým úlovkem hub, o které jsme zakopávali doslova na každém kroku. Velmi úspěšně proběhl i letošní sportovně
orientační závod, který se konal 20. října v sokolovně a okolí.
Závodníci od 2 do 14 let a rodiče těch nejmenších nejprve absolvovali docela náročnou trasu v Černém lese s důmyslně ukrytými
orientačními terčíky. Sportovní část závodu se odehrávala v
tělocvičně a děti musely prokázat svou zdatnost na lanech, visutých žebřících a dalších překážkách. Ti nejlepší v jednotlivých
kategoriích získali hodnotné ceny. Závod se vydařil po všech
stránkách díky pořadatelům - členům T J Sokol a především Evě
a Františkovi Grygarovým, kteří skvěle připravili celý závod. Dík
patří i rodičům nejmenších závodníků, kteří obětavě pomáhali
při organizaci samotného závodu. Firma LANEX darovala dětem
lana a žebříky, firma čerpací stanice ARMEX věnovala hodnotné
ceny pro vítěze.
Další úspěšnou akcí bylo cvičení a relaxační dopoledne pro
ženy v sobotu 10. listopadu. Naše ženy cvičí pravidelně a rády,
účast na obou cvičebních hodinách pod vedením cvičitelky Jany
Franczykové byla již tradičně vysoká. Pro všechny cvičenky bylo
připraveno malé pohoštění a zájemkyně si mohly užít relaxační
masáže vedené odbornou masérkou.
Byly také uzavřeny tenisové soutěže neregistrovaných hráčů, ve
kterých měla naše jednota tři družstva.
V kategorii mužů do 45 let si vybojovali naši tenisté šesté
místo v I. soutěžní třídě (3 vítězství, 4 porážky, 10 bodů) a muži ve
II. soutěžní třídě byli třetí. Starší muži obsadili v soutěži Veteráni
II. třetí místo. O tenisové sezoně 2008 budeme veřejnost informovat na jaře, s největší pravděpodobností se setkáme s několika
překvapeními.
Divadelní soubor První Jarkovská divadelní společnost vstoupil již do své páté a doufejme, že opět úspěšné sezony.
Přípravy na novou premiéru vrcholí a známý divadelní kus J.
Brdečky Limonádový Joe bude nedočkavému publiku představen
v sokolovně dne 22. prosince 2007. Všichni příznivci divadelního
souboru jste srdečně zváni - máte se nač těšit.
Na závěr uvádíme termíny plesů v naší sokolovně pro sezonu
2008:
19. 1. 08 - sobota - TJ Sokol
26. 1. 08 - sobota - Ondřejnica
2. 2. 08 - sobota - Sbor dobrovolných hasičů Proskovice
9. 2. 08 - sobota - SRPŠ při ZŠ v Proskovicích
16. 2. 08 - sobota - Koňařský ples Stará Ves n. Ondřejnicí
23. 2. 08 - sobota - Námořnický ples.
Eva Petrůjová

Pokračování ze str. 4
30. 10. jsme uspořádali Halloweenské odpoledne. Soutěžilo
se o nejkrásnější vyřezávanou dýni, v MŠ se malovalo na sklo
- zdobili se lucerničky. V podvečer byla pro děti MŠ a žáky ZŠ
připravena strašidelná trasa lesem. Moc nám pomohli rodiče ze
SRPŠ a také Martin Syslo ze SDH, který dělal požární dohled.
Projekt vypracovala paní vychovatelka Libuše Smreková.
● Od září se někteří žáci pod vedením paní učitelky Evy Grygarové
účastnili Ostravského běžeckého poháru mládeže. Tohoto závodu jsme se účastnili poprvé a hned s vynikajícími úspěchy.
Nejlepšího umístění dosáhl Jan Kunčický (3. ročník), který
obsadil celkově v rámci Ostravy 2. místo.
● V týdnu od 19. do 23. 11. jsme se ve škole více zaměřili na výchovu ke zdravému životnímu stylu, která byla zakomponována do
všech předmětů. Projekt „Zdravíčko“ zpracovala paní učitelka
Eva Grygarová. Vše vyvrcholilo v pátek 23. 11. Dnem zdraví.
Žáci se rozdělili do věkově smíšených družstev a postupně plnili
úkoly na stanovištích rozmístěných po škole. Od 10,00 hod.
jsme hráli florbalový turnaj.
● 30. 11. vystoupili jak žáci školy, tak i děti MŠ s programem pro
veřejnost na Vánoční výstavě pořádané ČSŽ. Děti MŠ s pásmem písniček a básniček, žáci 3. ročníku s divadelní hrou, žáci
4. ročníku s anglickými písněmi a básničkami s vánoční nebo
zimní tématikou. Program nacvičili pod vedením paní učitelky
Blanky Hrachovinové a Jany Vahalíkové.
● 6. 12. se opět rozsvítí vánoční strom u MŠ a zase mezi nás zavítá
Mikuláš. Toto odpoledne je součástí projektu „Vánoce“, který
zpracovala paní učitelka Jana Trubačová. Ale jelikož je celý tento
projekt zatím před námi, nebudu prozrazovat více.
●

Přejeme všem šťastné, veselé a v klidu prožité Vánoce, pevné
vykročení do nového roku.
Eva Paličková
ředitelka školy
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FS BEBEK z Proskovic

POSTŘEHY Z PŘÍRODY

Co nového u nás?

Někteří lidé mají pocit, že blízkost ostravské průmyslové
aglomerace a přelidněných sídlišť vylučuje přítomnost pestřejšího
spektra živočichů v okolí Proskovic. Mají pravdu? Já si myslím,
nebo spíše to vím, že ne. Vždyť, i když se zaměříme, laicky řečeno,
jen na ta větší zvířata, to je obratlovce, je až s podivem, s čím se
u nás můžeme setkat. Prakticky od rejska až po divočáka nebo i
jelena s kde čím. Někdy běžně, někdy jen výjimečně. Pomiňme ty
nejmenší (drobné hlodavce, netopýry a hmyzožravce) a běžně se
vyskytující (zajíce, srnce, skalní i lesní kuny, lišky, jezevce a ondatry) a pozastavme se u zvířat, která zde žijí méně často, přechodně
nebo v malém počtu. Přechodně se zde vyskytuje prase divoké,
vzácně vydra a jednou byl rybáři viděn i bobr. Nepříjemnější je,
že i u nás již byli zaregistrováni nepůvodní vetřelci, původem jak
z východu, tak i ze západu (ať není nikdo dotčený). Jsou to psík
mývalovitý a norek americký. Ten první se rozšířil přirozenou
migrací z Ruska, ten druhý je produktem iniciativy ochránců

Blíží se konec dalšího roku a my bychom se s vámi rádi podělili
o novinky týkající se folklorního souboru Bebek z Proskovic.
Také v letošním roce máme za sebou celou řadu vystoupení
a víkendových seminářů ve mlýně. Ještě do Vánoc nás čeká koledování na Slezsko-ostravském hradě, na zámku v Zábřehu a na jarmarku v Havířově. Spolu s dětmi zavítáme také potěšit obyvatele
hospice ve Výškovicích. Předvánoční koncertování ukončíme
komorně v proskovickém mlýně při akci nazvané Lašské Vánoce
ve mlýně. Touto formou si Vás také dovolujeme pozvat na toto
vystoupení a následné společné posezení v sobotu 22. 12. 2007 v
18,00 hod. ve mlýně.
V září jsme opět provedli nábor do dětské skupiny souboru.
Vedení této skupiny se už podruhé ochotně ujala Dagmar
Pustková. Byli bychom moc rádi, kdyby se skupinka osmi malých
tanečníků a tanečnic, z nichž většina ještě ani nechodí do školy,
rozrostla. Kromě vystoupení v Pržně nás děti mohly potěšit také
poslední listopadovou neděli na SNP u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu.
Tři bývalí i současní členové hudecké muziky Cvrčci založili v
září novou muziku a pojmenovali ji jak jinak než Mlýnská muzika, protože pravidelně zkouší ve mlýně. Již po dvou měsících měli
premiérové vystoupení a doprovázeli také malé děti a „dospěláky“
v léčebně mentálně postižených v Pržně u Frýdlantu. Přestože ještě
neoslavili ani čtvrt roku, jsou v nejbližší době pozváni účinkovat
na osmi akcích. Našim záměrem je muziku rozšířit minimálně o
dalšího houslistu. Víte-li o někom, komu není folklor cizí a kdo
by se rád muzikantsky zdokonalil, kontaktujte, prosím, vedoucí
souboru. Kromě rozšíření muzikantské základny, plánujeme do
budoucna také pořízení cimbálu.
Kromě pravidelných aktivit souboru jsme loni zahájili zcela
nový dlouhodobý projekt s názvem Folklorní centrum Mlýn.
Podařilo se nám zrealizovat již čtyři víkendové vzdělávací semináře
určené pro tanečníky a muzikanty. Do budoucna plánujeme
podobné výukové semináře nabídnout také laické veřejnosti.
Lektoři z Čadce prezentovali regiony Kysuce a Horehronie.
Věříme, že v následujících letech najdeme také finanční podporu,
protože v České republice se mnoho takovýchto akcí nepořádá,
na rozdíl např. od Maďarska. Někteří členové souboru Bebek se v
červenci jednoho takového týdenního semináře zúčastnili právě v
maďarském Karadu. Týdenní výuka písní a tanců z Transylvánie
a Sedmihradska nás velmi oslovila a odhodlání mladých lidí
věnovat se zachovávání tradic nám dodalo další chuť a sílu v
projektu pokračovat. Byl to již 15. ročník, což svědčí o faktu, že
tyto projekty jsou v zahraničí velmi oblíbeny a podporovány. Byli
jsme zatím první účastníci těchto seminářů, kteří přijeli z České
republiky. Možná právě proto nás oslovili s nabídkou společného
„turné“ v příštím roce u příležitosti výročí 25 let od založení této
vynikající cimbálové muziky, která se jmenuje Métaband.
K naší velké radosti se nám podařilo domluvit společná vystoupení s Mlýnskou muzikou v termínu od 18. do 29. 6. 2008
na prestižních akcích po celé ČR. Během dvanácti červnových dní
společně zavítáme na mezinárodní folklorní festival do FrýdkuMístku. První víkend stráví Métaband ve mlýně. Sobota i neděle
budou věnovány výuce maďarských písní a tanců. Věříme, že
zpestřením pobytu bude pro naše budapešťské přátele koncertování ve skanzenu v Rožnově. Společně také vystoupíme v živém
vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kromě těchto i dalších akcí
se nám podařilo zařídit také účinkování Métabandu v pořadu
zahraničních hostů na největším folklorním festivalu ve Strážnici.
Dostat se na všechny tyto akce považujeme za velký úspěch a
motivaci pro prohlubování dalších kontaktů v zahraničí. Kromě
členů souboru Kysučan z Čadce a muziky z Budapešti jsme už
také navázali spolupráci s gorolskou muzikou ze Zakopaného v
Polsku a souborem Bránice z Terchovej.

Pokračování na str. 12

V rámci Folklorního centra Mlýn plánujeme pro příští rok
další čtyři akce.
Vyučovat se budou regiony Lašsko, Podpolanie, Goral a
Transylvánie.
Další novinkou, kterou připravujeme pro proskovické občany
všech věkových kategorií, jsou společná setkání, která jsme nazvali
lidové pěvecké čtvrtky. Společně s Mlýnskou muzikou bychom
nejen proskovickým zájemcům rádi nabídli možnost společného
zpívání lidových písní. Tato setkání by se opakovala přibližně v
měsíčních intervalech. Termín a místo prvního společného posezení včas upřesníme.
Na závěr bychom rádi ještě jednou připoměli, že máme
zájem o nové talenty do dětské skupiny, kterou vede Dagmar
Pustková každou středu od 16,00 hodin. Také bychom moc
rádi našli nadšeného druhého houslistu.
S přáním pěkného adventu
Monika Stryková, vedoucí FS Bebek
www.proskovice.eu/bebek, mobil: 774 246 225
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Pokračování ze str. 11
zvířat. Ti jeho předky „osvobodili“ z některé z farem. Čas od času
se vyskytne i jelen, který zde, s ohledem na lesnické podmínky,
také není právě vítaný. Všimli jste si, kterého kdysi běžného savce
jsem nejmenoval? Kdo z naší krajiny pravděpodobně nenávratně
zmizel? Je to králík. Ještě v roce 1982 bych netušil, že myxomatóza
u nás zvítězí nad králíkem s absolutním výsledkem. Dnes již 25 let
charakterizuje stav králíka číslice 0.
A co ptáci? I ti se zde vyskytují v poměrně širokém spektru.
Někteří, více či méně, pravidelně a každoročně, někteří vzácně a
občas. Ti, kteří kdysi byli málo početní, jako například volavky
popelavé, motáci nebo datli černí, jsou dnes zcela běžní, stejně
tak, jako ti, kteří se u nás vůbec nevyskytovali - kormoráni, labutě
a krkavci. A které ornitologické zajímavosti můžete v Proskovicích
vidět? Zejména v podzimních a zimních měsících můžete na Odře
vidět nejen hejna severských kachen- morčáků středních a velkých,
ale občas i volavky bílé, nebo orla mořského. Na jaře jsou vidět
kolihy velké, v květnových nocích je slyšet zpěv slavíka a v létě
počítají křepelky svoje úspory (těch chvála bohu zase přibývá).
A co je smutná skutečnost? Koroptve. Jejich čiřikání už téměř
nezaslechneš. Jako by globalizace zasahovala i přírodu. Ti tvrdí a
agresivní jsou v progresi, ti nenápadní, v potravním řetězci níže
postavení, jsou zatlačováni.
O zvířatech (velkých, menších i o žouželi) by šlo psát jistě více.
Pro začátek to snad stačí a něco víc si snad řekneme v některém
dalším Florišovi.
Milan Stoniš

POHÁR NEŠLO UDĚLIT
Když jsem v r. 2005 navrhoval vyhlásit soutěž o Pohár v rušení
nedělního klidu, vypadalo to ještě v loňském roce nadějně. Ale za
r. 2007 již Pohár udělit nejde. Je připraven, zhotoven ze starého
vyřazeného reproduktoru (tlampače) obecního rozhlasu. Na
dubovém soklíku je dost místa pro kovové štítky se jmény vítězů.
Nedělní klid v Proskovicích se letos výrazně změnil k lepšímu.
Chci za to všem poděkovat a jsem rád, že to přivítal každý,
se kterým jsem o tom mluvil. Několik rušení bylo ještě o
nedělích slyšet. Stavebníkům to musíme tolerovat, vždyť ono je
to přejde. Ale u „mladých evropanů“ je to nepochopitelné. Starší
spoluobčané jsou už v tomto směru takoví švýcarskorakouští.
Ale proč ještě ruší nedělní pohodu mladí, od kterých očekáváme
progresivitu a příklad v chování a myšlení? Vždyť si všichni už
tak dost užíváme hluku od stovek vozidel, několika letadel, od
sekaček a pil, kladiv nebo muziky. Proto každá cestička k tichu je
dobrá a zdraví prospěšná. Jsem rád, že se to v Proskovicích v roce
2007 dařilo.
Karel Sýkora

MEDIASERVIS, s.r.o. Ostrava přijme do pracovního
poměru doručovatele tisku a letákových zásilek. Práce
na zkrácený úvazek, v ranních hodinách. Vhodné
pro důchodce, ženy na MD a uchazeče o zaměstnání
vedené na ÚP.
Kontakt: p. Kubíčková 724 007 051

DOPRAVA A DOPROVOD
PRO SENIORY
POTŘEBUJETE DOPROVOD (ODVOZ) K LÉKAŘI?
POTŘEBUJETE OBSTARAT VĚTŠÍ NÁKUP?
CHYBÍ VÁM KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM?
Zajišťuji velké týdenní nákupy, doprovodím (odvezu) Vás k
lékaři, nebo do denního centra (domovinky). Nabízím pestrou
nabídku využití volného času - kulturní, společenské a relaxační
akce, současně poskytuji základní služby osobní asistence po dobu
přepravy.
CENÍK:
SVOZ A ROZVOZ DO DENNÍCH CENTER,
K LÉKAŘI
Do 10 km
25,- Kč/osoba
Nad 10 km v obvodu města Ostravy 35,- Kč/osoba
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Ve městě
Mimo město

např. návštěva divadel
a muzeí, nákupy, relax
8,- Kč/km
cena smluvní

Bližší informace získáte u paní Adámkové na Úřadě městského obvodu Proskovice.

Kontakt: David Sotorník, tel.: 722 635 584

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 19. listopadu jsem ztratila v Ostravě - Výškovicích
všechny osobní doklady, což dnes představuje veliké problémy.
Anonymní nálezce mi je tentýž den vrátil tak, že jsem je našla
večer po návratu položeny u vchodu.
Touto cestou mnohokrát děkuji neznámé (neznámému),
který mě přesvědčil o tom, že jsou mezi námi stále dobří a poctiví
lidé.
Hana Sýkorová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Charita sv. Alexandra oznamuje všem občanům, že se
v
Proskovicích jako každoročně bude konat Tříkrálová sbírka.
Tato sbírka se bude konat ve dnech 2. až 13. ledna 2008.
Děkujeme za Vaši přízeň v minulých letech a těšíme se na
Vaši velkorysost v roce 2008.
Za charitu sv. Alexandra přeji příjemné prožití svátků
vánočních.
Zdeněk Staněk
koordinátor Tříkrálové sbírky
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