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Slovo starostky
Vážení občané,
závěr roku 2012 nás posunul opět k hodnocení minulého a plánování
budoucího dění v obci.
Společenský a kulturní život
10. 11. 2012 oslavila proskovická T.J. Sokol sté výročí svého
založení. Oslava proběhla velkolepě, s průvodním slovem starostky
T.J. Sokol Mgr. Evy Paličkové. Nejcennější byly pro nás ukázky
cvičení, které tvoří od dob založení Sokola jeho hlavní náplň. Zájem
a nadšení malých i dospělých cvičenců motivoval dokonce zástupce
župy sokolské k novým nápadům pro práci s dětmi. Moje generace si
velmi dobře uvědomuje, jaké možnosti nám sokolovna poskytovala v
dětství i v době dospívání. Vzpomínáme na nedávno zesnulou Miladu
Sýkorovou, která nás perfektně naučila cvičit na bradlech a hrát
volejbal, na Mirku Pěluchovou-Knopovou, se kterou jsme o prázdninách stanovali u Bečvy, učili se tábořit, podnikat turistické výlety.
Samozřejmě máme v paměti rodinu Sojkových, která v roli správců
sokolovny byla bezkonkurenční! Žlutá sodovka vychlazená ze sokolského sklepa po vyčerpávající hře byla naším vysněným nápojem.
Sokol se podepsal na nás-vesnických dětech výchovou k pohybu, k
práci v týmu a respektování pravidel. Všem dobrovolným vedoucím
a cvičitelům T.J. Sokol patří za minulé i budoucí generace rodičů a
dětí velké poděkování. Přejeme jim dalších úspěšných 100 let!
10. 10. 2012 proběhl také výlov Mysliveckého rybníka. Poprvé
nám rybáři představují svůj svět na fotografiích pana Jiřího Müllera,
které jsou vystaveny ve vitríně u obchodu Budoucnosti. Určitě si je
prohlédněte, stojí za to! Doufám, že zajímavosti z oboru rybářství se
budeme dovídat i v následujících ročních obdobích.
30. 10. 2012 se konal 2. ročník předvánočního jarmarku v sále
restaurace U Psoty. Co se prodávalo? A kdo prodával? Žáci ZŠ a MŠ
se svými paními učitelkami – dětské výrobky s vánoční tématikou,
Svaz žen-úžasné perníčky a koláče, z nichž nejzajímavější byly zelňáky,
bižuterie, výrobky z pedigu, vánoční vazby –adventní věnce, svícny
našich i hostujících výrobců. Vystoupení Proskovjáčku s vánočními
písněmi, rytmická pohybová skladba děvčat s kruhy a živá zumba
doplnily atmosféru jarmarku a potěšily hlavně rodiče vystupujících
dětí. Vkusným doplňkem jarmareční nálady bylo stylové pohoštění
restaurace U Psoty. Za organizaci jarmarku děkujeme paní Martině
Konečné, za realizaci všem zúčastněným.
Všechny jmenované společenské akce opět nabídly vám občanům
možnost k setkání a pobesedování. Je potřeba o sobě navzájem vědět,
poznat se a pochopit.
Už Aristoteles řekl: “Člověk je tvor společenský, proto musí žít
v obci. Člověk, který nepotřebuje žít v nějaké obci, je buď divoké
zvíře nebo Bůh.“
Stavební činnost, údržba
V říjnu jsme vybudovali další dvě parkovací místa u MŠ a v
listopadu byla realizována výměna střešních oken v malometrážních
bytech z důvodu zabránění úniku tepla starými, netěsnými okny.
Zimní období pro nás znamená čas příprav na realizaci náročné
sanace zvlhlého zdiva v domě s malometrážními byty, vodovodní
přípojky k volnočasovému areálu, odvodnění cvičné louky pro hasiče,
výstavbu umělého kopce (nejen na sáňkování, ale také pro využití

v ostatních ročních obdobích),
rekonstrukce místní komunikace V Úvoze, která souvisí se
zahájením výstavby Sídelního
útvaru Proskovice. Pokud nám
počasí bude přát, provedeme
ještě ořez narušených, suchých
větví stromů kolem Staroveské
a Světlovské ul. Správa moravskoslezských silnic nám totiž
sdělila, že tento úkol převezmou
městské obvody. Na jaře se
budeme věnovat chodníkům
na hřbitově.
Kanalizace
Pro náš městský obvod
jsou vypracované tři projekty:
Zrušení výpustí do Dolového
potoka v Ostravě –Proskovicích
(projektant Ing. Josef Rechtik),
Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu, lokalita ul. Frankova
(projektant Jana Gemrotová) a
Proskovice, propojení stávající
kanalizace na sběrač DXIII (projektant Ing Bernard Hájovský).
Objednatelem a investorem
těchto staveb je Statutární
město Ostrava, jejich realizace
se plánuje od r. 2013 do r.
2016. Investiční odbor počítá v
příštím roce s realizací části projektu Ing. Rechtíka-Kanalizace
ul. Ztracená.
Situační plány jmenovaných
projektů jsou stále k nahlédnutí
v hale Úřadu městského obvodu.
V Proskovicích existují
lokality, kde kanalizace není
naplánovaná. Jedná se o rod.
domy na Světlovské ul. počínaje
od hájenky po levé ruce ve
směru na Krmelín, nově vznikající individuální zástavba za
Jarkovskou ulicí, rod. domy
na Ztracené ul. shora po obou
stranách až po ul. V Tišinách,
v ul. Zálesní a část rodinnných
domů v ul. Na Pastvinách.
Jednáme s investičním odborem
MMO a OVaKem o možnosti
doplánování kanalizačních
řadů.
Pro realizaci našich projektů
týkajících se komunikací je
zdlouhavá výstavba kanalizace
nepříjemným zdržováním.
Bohužel financování těchto

VYZNÁNÍ ZIMĚ
Do bělostného hávu z miliónů vloček,
těch jedinečných, plných světla oček,
se krajina v oparu mrazivém
za jasných nocí halí.
Majestátné ticho zasněžených plání,
porušené tu tam kolejemi saní,
ticho, které donutí tě ochutnat
jeho absolutní čistotu.
Zima snoubí se i s naší řekou,
jejíž vody zvolna krajem tekou
a s mrazem bílým, třeskutým
silou proudu svádí boj.
Málokdo z nás v zimě najde zalíbení,
vždyť kam pohlédneš, teplého nic není.
Nebo že by přece něco?
Ano – představa mile hřejivá.
Je to myšlenka na teplo jara a pak léta,
jež se pomalounku do mysli nám vplétá,
stejně jako naděje, že v sobě najdem cestu
k harmonii duše.

Zdeněk Dvorský

projektů je velice náročné, a
současný stav je toho výsledkem. Budoucí kanalizační stavby ohrožují také výsadbu zeleně
na pastvinách, která už byla v
plánu v říjnu.
Vím, že přibyl počet občanů, kteří z důvodu neexistující
kanalizace musí často vyvážet
žumpu. Proto projednáme s
OVaKem možnost hromadného vyvážení žump, které je
levnější. Princip-vyprázdní se
více žump v jednom čase a
fekální vůz obsah vypustí přímo
do sběrače. Informace o hromadném vyvážení vám budou
předány ihned po zjištění podmínek.
Přání
Výhled do příštího roku je
nadějný pouze za předpokladu,
že budeme zdraví, šťastní, k sobě navzájem slušní, ohleduplní
a chápaví.
Přeji Vám i Vašim rodinám
šťastné Vánoce a úspěšný nový
rok 2013.
Mgr. Marie Matějová
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Z USNESENÍ RADY

městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné:
● rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky na služby
odstraňování sněhu z chodníků včetně posypu inertním materiálem a posypu místních komunikací v MOb Proskovice
a odstraňování sněhu z místních komunikací firmám Václav
Sojka a Stanislav Sojka,
● rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu s firmou United Energy Trading (na základě výsledků
výběrového řízení „Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro Statutární město Ostrava a jemu
podřízené organizace“),
● doporučila zastupitelstvu vydat kladné stanovisko k záměru
prodeje části pozemku par. č. 439/1 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 625 m2 z důvodu plánované výstavby
příjezdové komunikace,
● rozhodla na základě výběru nejvhodnějšího uchazeče o
veřejnou zakázku, o zadání veřejné zakázky a o uzavření
smlouvy o dílo na stavbu „Výměna střešních oken v domě s
malometrážními byty“ s firmou Ing. Martin Kunz,
● doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 tis. Kč občanskému sdružení
Český svaz včelařů Základní organizace Stará Bělá, na podporu a rozvoj včelařství a včelařů,
● vzala na vědomí přehled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice za
III. čtvrtletí 2012,
● uložila starostce jednat se zástupcem firmy Ateliér Genius
Loci, s.r.o., urbanismus, architektura, projekty, která v roce
2009 zpracovávala projektovou dokumentaci na stavbu
„Hasičská zbrojnice Proskovice“, v souvislosti s její aktualizací,
● rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky a uzavření
smlouvy na pojištění majetku Městského obvodu Proskovice
s Kooperativou pojišťovnou a.s. Vienna Insurance Group,
● schválila pro účetní středisko Městský obvod Proskovice
odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2013,
● rozhodla na základě výběru nejvhodnějšího uchazeče, o zadání veřejné zakázky na stavbu „Oprava chodníků na hřbitově
v MOb Proskovice“ firmě Ing. Václav Michalík s.r.o,
● na základě výběru nejvhodnějšího uchazeče, o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce místní komunikace V Úvoze“ firmě projekční
kancelář VIAPROJEKT s.r.o,
● rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce majetku k sociální agendě „Hmotná nouze“ mezi Českou republikou
– Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu
1, 128 00 Praha 2 a Městským obvodem Proskovice,
● vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice za školní rok
2011/2012,
● doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Festival
Poodří Františka Lýska, na konání 10. ročníku festivalu v
části Proskovicích, a to ve výši 38 tis. Kč,
● rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny oprávněnému zákazníkovi s firmou Dalkia
Commodities CZ, s.r.o. (na základě vysoutěžené veřejné
zakázky SMO),
● rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
v domě s malometrážními byty Na Smyčce 5/317, 724 00
Ostrava –Proskovice s Českou poštou, s.p..
Bc. Miloslava Vidličková

Informace
k volbě prezidenta republiky
V pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin se bude konat volba
prezidenta republiky.
Volební místností pro tuto volbu budou opět prostory v
budově úřadu (Světlovská 2/82, O-Proskovice).
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební
místnost je nutno, aby tuto skutečnost nahlásili jejich příbuzní
předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 11. 1. 2013 přímo ve
volební místnosti členům volební komise. V případě zájmu o
vydání voličského průkazu se mohou tyto vydávat voličům od
27.12.2012 do 9.1.2013 do 15:00 hodin.
Případné druhé kolo prezidentských voleb se bude konat
25. – 26. ledna 2013 na stejném místě a hlasovací lístky budou k
dispozici přímo ve volební místnosti.
Věra Adámková

Úřední hodiny na ÚMOb
v závěru roku 2012
Posledním úředním dnem v roce 2012 bude čtvrtek
27. 12. 2012 s úředními hodinami od 8,00 do 14,00 hodin.
Prvním úředním dnem v roce 2013 bude středa 2. 1. 2013
s úředními hodinami od 8,00 do 17,00 hodin.
Bc.Miloslava Vidličková

Nová vyhláška o trvalém označování
psů a evidenci jejich chovatelů
Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška
č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence
jejich chovatelů.
Chovatel psa chovaného na území statutárního města Ostravy
je povinen na své náklady nechat psa trvale označit odpovídajícím
elektronickým čipem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž
pes dovršil věku 3 měsíců. Poté je chovatel psa povinen se do 30
dnů přihlásit evidenčnímu orgánu (úřadu), kde mimo své údaje
uvede a doloží evidenční číslo a typ čipu, jímž byl pes označen, datum označení psa čipem včetně potvrzení, které mu bylo vydáno
veterinárním lékařem. O přihlášení do evidence vydá evidenční
orgán chovateli psa potvrzení.
Dále je chovatel povinen evidenčnímu orgánu ohlásit do 30
dnů ukončení chovu psa (úhyn, ztráta, únik). Chovatel, který již
má označeného psa, např. starším typem čipu, splnil tuto povinnost a do konce měsíce března 2013 se nahlásí pouze do evidence
příslušného úřadu. Povinnost nechat označit psa čipem má jeho
chovatel do konce roku 2013. Tato povinnost se nevztahuje na
chovatele, jejichž psi se na území statutárního města Ostravy
nezdržují trvale, ale pouze výjimečně.
Celé znění zmíněné vyhlášky naleznete na webové adrese:
http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012
Na závěr připomínáme, že poplatek za psa na rok 2013 se vybírá jako každoročně od ledna do konce měsíce března 2013.
Věra Adámková
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Ze života našich předků
Proskovice vznikly jako lánová ves a hlavním způsobem obživy oby-

vatel bylo zemědělství. Byl to chov dobytka jak rohatého (skotu, ovcí,
koz), černého (prasat), koní a drobného zvířectva zejména kur (slepic)
a husí.
Chov ryb – rybnikářství zde bylo výsadou držitelů panství a obyvatelé
se na něm podíleli na rybničních pracích jen v rámci poddanských povinností. V některých okolních vesnicích však měli menší rybníky fojti, nebo
i větší sedláci.
Na polích se pěstovala hlavně rež (jak se zde nazývalo žito), oves a
málo pšenice. Dále se zde pěstovala pohanka, kterou ve druhém pololetí
18. stol. nahradily kobzole (brambory). Důležitou úlohu v životě lidí
mělo pěstování lnu a v archívech jsem našel zmínku i o pěstování konopí.
Práce s touto plodinou byla téměř celoroční. Od přípravy půdy, vysetí,
pletí, vytrhání zralého lnu, sušení, sklizeň, odsemenění na drhlenu, kdy se
oddělilo semeno – semenec. Semeno lnu se na trhu dobře platilo a velká
část se jej zpracovala v olejně, jak se tu říkalo lisovně oleje za studena. Také
Proskovice měly podle ústního podání předků vlastní olejnu, která však
podlehla v minulosti požáru (při spojení lněného oleje se snadno zápalnými látkami např. hadry nastává nebezpečí samovznicení) a nikdo už
počátkem minulého století nevěděl, kde se nacházela. Olej se používal ke
spotřebě v domácnosti, čerstvý k přípravě jídla i svícení. Dále k impregnaci dřeva i výrobě kytu (tmele). V domcích se svítilo převážně loučemi,
ale ke kratšímu „přisvícení“ mimo kuchyň se použila „kačenka“, byla to
nízká plechová svítilna naplněná olejem s knotem. Vymačkané zbytky
semene se využily jako pokrutiny ke krmení dobytka. Menší část semene
našla použití jak v lidovém lékařství, tak při léčbě dobytka.
Práce pokračovala dále, len se znovu rozprostřel a následovalo rosení,
další sušení, lámání stonků, tření za účelem odstranění pazdeří (kůrylýka) k postupnému zisku co nejvíce jemných vláken.
K dosoušení lnu, lámání a protírání sloužily ve větších vesnicích
pazderny. Byly to dřevěné stavby postavené stejně jako olejny pro
nebezpečí požáru na okraji vesnice a přes zimu často sloužily nejchudším
jako pastouška. Pazdeří jež tvořilo největší odpad, bylo použito k utěsnění
štěrbin a drobných netěsností mezi trámy dřevěnic, nebo spolu s celinou
(jílem) na časté opravy kalenice (tak se nazývalo temeno – nejvyšší místo
doškové střechy, vrstva celiny měla zabránit případnému vzniku ohně od
jiskry z komína). Vyčesaná vlákna se průběžně třídila. Nejjemnějších bylo
jen malé procento a sloužily k výrobě nití a nejjemnější příze na košile,
prádlo a pod., další pro střední přízi na plátno pro šaty a hrubší přízi na
plachty a nejhrubší na pytle, stružáky (slamníky) a žoky, zbytky které
nešlo vyčistit, nebo byly velmi krátké se použily jako koudel.
Původ ručního předení bylo vřeteno a přeslice, které později přešlo na
kolovrat. Předení nití a příze na kolovrátku probíhalo v každé domácností.
Byla to jedna z nejstarších činností žen a děvčat za dlouhých podzimních
a zimních večerů. Fungovala zde spolupráce žen ze sousedství, při které se
samozřejmě „přebrala“ celá dědina. Teprve „ež bylo dosť napředene, tak
se šlo do tkača“. Tkalci byli u nás většinou chalupníci, kteří z donesené
příze na stavech utkali plátno v odpovídající kvalitě.
Surové plátno není bílé, proto se muselo ještě podle způsobu použití
dále upravit a to nejčastěji bělením na slunci. K tomu bylo zapotřebí
hodně vody. Tak vznikla bělidla ve svahu po levé straně dnešní Staroveské
v zatáčce u mlýna (za trafem) a ve svahu pod dnešní školou v místech
pozdějších Matějových chalup, u silných vodních pramenů, kde se však
při delších deštích tvořila bažina, tak bylo méně využito. Místní pojmenování Na Bělidle tak zůstalo po dlouhou dobu pro místo u mlýna.
Na bělidle se plátno za sluníčka rozprostřelo po trávě, vodou z puten
ručně postřikávalo a obrácelo několikrát denně po více dní, až se docílilo
požadované bělosti. „Lude z Hury prý ho tam něchávali aji přes noc“, což
je pro nás dnes nepředstavitelné.
Každá hospodyňka se snažila, aby měla doma v zásobě několik
loktů plátna. Stejně tak nevěsta dostala plátno do výbavy a i ti nejchudší
sloužící u sedláka dostávali ročně k výdělku, ( jak zaznamenal správce
školy počátkem 20. stol.) dívka po 12 loket tenkého plátna, 12 loket
hrubého, 12 loket prostředního a 5 klobů lnu, pacholek zase plátno na
dvoje kalhoty a dvoje košile.
K zániku ruční výroby plátna dochází od druhé poloviny 19. stol.
Mezi posledními tkáči byli Palička přezdívaný Konopník, Borovec ký,
jména se nepodařilo zjistit a Ignác Lyčka (jeho chalupa stála v místech
dnešního sal. krásy p. Matějové a při velkém požáru v Kotrču r. 1904
vyhořela). To byl pravděpodobně definitivní konec ruční výroby plátna
v Proskovicích.
Na závěr ještě považuji za nutné poznamenat, že v 50. létech nově
vzniklé JZD Proskovice muselo nějakou kratší dobu pěstovat len, než
se začal pěstovat ve velkém v podhorských oblastech. Dnes výroba této
tradiční suroviny v naší republice téměř zanikla a ruční tkaní je provozováno jen jako hobby, nebo umělecké řemeslo.
Dodatkem k poslednímu článku o vodě a studních v Proskovicích
jsem byl upozorněn p. V. Nováčkem, že na silnici Světlovské došlo u
hasičské zbrojnice k částečnému propadu právě v místě u bývalé studny.
Děkuji mu za upozornění a pokud někdo z občanů má jakékoli poznatky
z minulosti, které stojí za poznamenání ať mě kontaktuje.
Jiří Lyčka, kronikář

Švehlovy lípy u Mlýnské struhy
V polovině listopadu vysadili tři proskovičtí občané – David Syslo,
Karel Sýkora a Václav Nováček u Mlynske struhy tři tzv. Švehlovy lípy.
Stalo se to v rámci Roku Antonína Švehly.
Kdo to byl Antonín Švehla?
Proč Rok Antonína Švehly a proč jsme vysadili slovanské lípy v
Proskovicích?
Antonín Švehla byl jedním z nejvýraznějších státníků našich novodobých dějin. S jeho jménem se dá ztotožnit nejméně šest skutečností
– spoluvytvářel agrární stranu, byl „mužem 28. října“, prosazoval pozemkovou reformu, byl předsedou československých vlád, spolupracoval s
Němci i Slováky a byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Masaryka.
Od roku 2003 existuje Občanské sdružení Antonína Švehly. Vyvíjí
činnost proto, aby Švehlův život a především jeho odkaz občanům republiky, rolnictvu a venkovu soustavně připomínala. My jsme se k OS
SAŠ z úcty k tomuto velikému politikovi připojili. K řadě stávajících
symbolů našeho místního života jsme se rozhodli přidat symboly další
– vysadit v Proskovicích, na bývalé obecní pastvině, u mlýnského náhonu
Švehlovy lípy.
Antonín Švehla se narodil v Hostivaři u Prahy 15. 4. 1873 jako syn
statkáře. Vedle své práce sedláka a mlynáře se věnoval od mládí veřejnému
životu. Byl sokolem, ochotníkem, zpěvákem a – agrárníkem. Tehdejší
Sdružení českých zemědělců a později Česká strana agrární se i s jeho
pomocí stala sílou, která naše zájmy zastupovala od r. 1908 v zemském
sněmu a o dva roky později i v říšské radě.
V době 1. světové války byl Švehla jedním z nejdůležitějších osobností
Mafie, která „pracovala na vzniku republiky“ doma. Místopředsedou
Národního výboru se Švehla stal 13. 6. 1918 a s dalšími politiky – A.
Rašínem, F. Soukupem, J. Stříbrným a V. Šrobárem vyhlásili 28. října
1918 Republiku Československou. Následovala funkce ministra vnitra
a Švehla byl taky zvolen předsedou Republikánské strany zemědělského
a malorolnického lidu.
V létech 1922-1929 byl 3x (!) předsedou vlád. Prezident Masaryk
svému předsedovi naprosto důvěřoval a stali se při „budování státu“
blízkými spolupracovníky. Věnoval se pochopitelně i funkci předsedy
Republikánské strany - agrárníků. Z literatury, z dobového tisku a
především z rodinných vzpomínek byl tento politik rolnictvem a venkovem velice uctívaným mužem (ale u jiných tomu mohlo být úplně
naopak). Z dnešního pohledu se dá napsat, že byl osobností, která spojovala tradici s progresivitou. Měl úctu k půdě a k těm, kteří na ni pracují,
propagoval družstevnictví, pomáhal souvisejícím oborům, ekonomicky
chránil selský stav a podporoval společenský život. Kdo dnes píše nebo
třeba i rozhoduje o rozvoji venkova tak pouze na Švehlu navazuje. Zemřel
12. prosince 1933.
Roky jeho narození a úmrtí zakončené trojkami jsou symbolem pro
Rok Antonína Švehly (2013 - 140 let od narození, 80 let od úmrtí).
Jedním z nejvyšších projevů úcty k této osobnosti bylo odhalení soch
T.G.M. a Antonína Švehly v r. 1936 jako součástí památníku obětem 1.
světové války ve Staré Bělé . Obě sochy byly na příkaz nacistů v r. 1940
sejmuty – takovéto symboly československé státnosti a svobody byly pro
okupanty nepřijatelné (starobělští vlastenci Antonín Polzer a Václav
Lednický sochy uschovali ve svých domech). V r. 1945 byla znovu
postavena socha T.G.M. (pak ještě 2x), ale socha i jméno A. Švehly na
pylonu stále chybí! Její obnovení je i věcí proskovických příznivců stejně
jako dalších následovníků z okolních vesnic – dnes jde o symbol selského
rozumu a taky venkova, o demokracii!
Proskovické Švehlovy lípy už jsou součástí této symboliky. Měly
by vlastně být u
každého gruntu, v
každé vesnici. Sochy,
bysty, plakety, parky,
sady, aleje, kameny,
ulice a náměstí,
Selská jízda nebo
dragounský pluk ale
i parník „Antonín
Švehla“ byly nebo
jsou rozesety po celé
republice jako projev nejhlubší úcty a
poděkování tomuto
československému
vlastenci, sedlákovi a
politikovi. Lípami se
k tomu připojujeme
taky my a další jsou
vítáni.
Karel Sýkora
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10.11.2012 proběhl výlov
mysliveckého rybníka v Proskovicích.

Fotografie Jiří Müller

Nemocnice pro medvídky
V říjnu naši mateřskou školu navštívily studentky medicíny
ze sdružení IFMSA ( Mezinárodní federace asociací studentů
medicíny). S projektem „Nemocnice pro medvídky“. Je to
dlouhodobý projekt, který má za cíl zbavit předškolní děti strachu z bílých plášťů, přijmout určitou zodpovědnost o své blízké a
uvědomit si důležitost návštěvy lékaře nebo nemocnice.
Děti si do MŠ přinesly vlastního medvídka, který onemocněl
a musí navštívit lékaře. Na pěti stanovištích se setkali s několika
situacemi – návštěva praktického lékaře, rentgen, ošetřování a
operační sál. Posledním stanovištěm byla návštěva dětské sestry,
která děti a medvídky poučila o hygieně a správném stravování.
Všechno probíhalo formou hry, děti vymýšlely pro své medvídky
různé nemoci nebo zranění. Jako „rodiče“ medvídků“ prošli
se svými dětmi - pacienty základními vyšetřeními. Mohly si
vyzkoušet poslouchání srdečního rytmu, měření krevního tlaku,
ošetření odřeného místa a dokonce i operaci slepého střeva.
Děti se zapojily velmi aktivně do všech činností a tím, že
si prošly všechna stanoviště si ověřily, že lékař nechce ublížit,
ale naopak pomoci, i když jsou některé metody pro pacienty
nepříjemné.
Odměnou byly pro děti kousky ovoce, jako zdroje vitamínů
a omalovánka.
Danuše Karasová

Program pro předškoláky
Ve čtvrtek 1. 11. 2012 jsme my, školáci, pozvali předškoláky do naší
školy. Připravili jsme si pro ně program, ve kterém je provázeli postavy
Miloše Macourka Mach a Šebestová. Naše třída jej secvičila pod vedením
třídní učitelky Jany Vahalíkové.
Naše pásmo zahájila spolužačka Dana krátkým úvodem, co spolužáky
čeká. Následovala scénka „Kde mám své brýle?“, kterou předvedla Svaťa
v roli Šebestové, Adam jako Mach a Martin si zahrál pána hledajícího
brýle. Z předškoláků jsme vybrali dvě trojice, které si vyzkoušely, jak se
pomáhá starším lidem.
Druhá hra se jmenovala „Jaké to je, když nevidím“. Vysvětlil ji Lukáš
s Klárkou. Děti chodily po třídě se zavřenýma očima a zkusily si jaké to
je žít ve tmě a nevidět.
Školkáčky zaujala i třetí hra „Jsem ráda, že vidím“. Všichni udělali
velký kruh a sdělovali jsme si, co rádi v našich životech zdravýma očima
vidíme. Shodli jsme se na slunci, hvězdách, moři, přírodě a zvířatech.
Ve hře „Kouzelné sluchátko“, kterou uváděl Adam a Jakub, děti říkaly
do sluchátka svá přání. Od uvedených her jsme se přesunuli k vybarvování obrázků Macha a Šebestové. Páťáci radili předškolákům. Následně
zazvonilo! O přestávce jsme si společně prohlédli školu.
Na závěr celého pásma další spolužáci přečetli příběh o Machovi a
Šebestové a pokládali předškolákům otázky. Nejvíce děti zaujala otázka:
„Jaké byste chtěli zvíře do školky?“ Zvítězil pes.
Uvedený program jsme si připravovali s paní učitelkou během týdne.
Užili jsme si při zkoušení legraci, ale i stydlivost některých spolužáků.
Paní učitelka pásmo natočila a vytvořila krátký film. Ten byl překvapením
pro nás i naše rodiče na třídních schůzkách.
Pásmo se mi líbilo, doplnila bych je jenom převleky Macha a
Šebestové pro lepší zážitek. Věřím, že se děti budou do naší školy těšit a
paní učitelka na ně.
Eva Švančarová, 5. ročník
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Modelářství
jako reprezentace obce 2012
Uplynulý rok 2012 lze hodnotit z pohledu
našich mladých modelářů jako rok změn ve
složení členů a rok změn v pořádání soutěží.
Příchodem dalších (dorůstajících) dětí do
školního věku se výrazně snížil průměrný věk
mladých modelářů. Přes tento trend se opět
naši mladí modeláři dokázali prosadit také v
regionálních soutěžích, pořádaných v rámci
Svazu modelářů České republiky.
Jarní část sezony pro mladé modeláře
(soutěže Havířov, Příbor, Karviná, Frýdek-Místek) se podařilo ukončit
účastí na již tradiční soutěži v Brumově-Bylnici, kde je účast modelářů
pravidelně velmi vysoká a díky své zeměpisné poloze, je účast doslova
mezinárodní (Poláci, Slováci a Maďaři). Zde jsme se jako klub opět
neztratili, a protože dospěláci se realizovali jako rozhodčí, nesli tíhu
soutěže mladí modeláři. A obstáli se ctí, dospělé členy KPM 446 OstravaProskovice může velmi potěšit, že zástupci z řad žáků uspěli v kategoriích
letadla 1/72 starší žáci - Vojta Adámek(1.místo) a v kategorii bojové
techniky 1/35-1/48- mladší žáci Adam Zezulka(1.místo).
Pro dospělé členy klubu přišel vrchol na jedné z největších akcí, kdy
v sobotu 22.06.12 proběhl tradiční modelářský KIT Saloon Nymburk.
Soutěž sama o sobě je svým rozsahem a množstvím modelů větší akcí.
Poloha Nymburku na řece Labi, láká si sebou přivést i další příslušníky
rodiny, krásná krajina, spousta cyklostezek.
Ale k soutěži, byla perfektně zorganizována a hodnocení probíhalo až
do pozdních odpoledních hodin. Byli jsme překvapeni spoustou modelů,
ale také prodejců. V rámci modelů 1/48 Detail kit a 1/72 Ready to fly
jsme získali ocenění na 1-3 místě formou hezké sošky s názvem soutěže.
Zajímavou obrazovou reportáž lze nalézt na www.ipmsnymburk.com.
Podzimní část sezony již není tak nabitá, ale přesto se naši modeláři
zúčastnili tradiční soutěže Kopřivnické poháry-27.10.12. Soutěž se
opravdu vydařila. Naši žáci opět v konkurenci uspěli a v soutěži bojové techniky zabodovali, v kategorii mladší žáci měřítko 1/35 : Adam
Zezulka získal 1.místo a Jan Nováček 2. a 3. místo.
Úplný závěr modelářské sezony nás čeká na Vánoční soutěži v
Rychvaldě 8.prosince.
Na konec chci poděkovat paní starostce Mgr. Matějové a paní
ředitelce naší Základní školy paní Mgr. Paličkové za podporu pro činnost
modelářského kroužku a všem popřát hezké vánoce a šťastný Nový rok.
Kroužek plastikových modelářů a klub KPM 446 pracuje i ve
školním roce 2012-2013. Jak je obvyklé v době od 15,30 – 17,00 hodin,
každé pondělí v Základní škole.
Za KPM 446 – Ostrava Proskovice
Ing. Oldřich Václavík
Předseda klubu

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Jako každým rokem skauti také letos budou o Vánocích roznášet
Betlémské světlo. Ale tentokráte již na 4. neděli adventní 23.12.2012
odpoledne. Světlo budeme roznášet pouze ve Staré Bělé, Nové Bělé a v
Proskovicích. Zájemci o donesení světla domů se mohou zapsat na papír
na stolečku uprostřed kostela od 9.12., nebo se nahlásit Anně Krestové
(anca.krestova@seznam.cz). Světlo si bude možno vyzvednout také v
Živém Betlémě, který bude u fary na Štědrý den po dětské mši sv., která
začíná v 15,00 hodin.
Uvítáme také zájemce na roznášení světla, mohou se hlásit u
Anežky Zdráhalové (andaksanda@centrum.cz). Sraz na roznášení bude
23.12.2012 ve 14,00 v klubovně.
Požehnané Vánoce přejí starobělští skauti.

JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA
Kostel sv. Václava v Ostravě

18. 12. a 19. 12. 2012 v 18,00 hodin
a 26. 12. 2012 ve 14,00 hodin
Vánoční hra Jesličky svatého Františka se stala tradiční součástí
ostravských Vánoc, v letošním roce ji mohou diváci zhlédnout již po
osmé. Její uvádění se setkalo v uplynulých letech s velkým ohlasem
diváků. V inscenaci účinkují děti i dospělí a je určena obecenstvu od
pěti až do sta let.
Vánoční hra se zpěvy skladatele Pavla Helebranda je inspirována
příběhy a událostmi ze života svatého Františka z Assisi. Tento světec
(1182–1226), který se v moderní době stal patronem ekologů, se
za svého života proslavil láskou ke všem živým tvorům, pokorou
a životem v dobrovolné chudobě. Byl také básníkem a svá kázání
často lidem přednášel ve formě udivujících divadelních výstupů,
které doháněly k smíchu i k slzám. Aby lidem přiblížil noc Božího
narození, postavil František v italském Grecciu první jesličky. Tak
se stal zakladatelem oblíbené tradice, jež se udržuje až do našich
dnů – postavit vlastní betlém v kostele, na náměstí nebo doma pod
vánočním stromkem.
Originální libreto hry zahrnuje i původní dochované texty sv.
Františka, jako je např. „Chvalozpěv bratra Slunce“. Hra, v níž
František a jeho bratři bojují proti nástrahám samotného ďábla,
vychází z poetiky lidového divadla, a proto jí nechybí humor, napětí
a překvapivá rozuzlení. Celý příběh prostupuje melodická, emotivní
hudba v živém provedení sólistů, vícehlasého sboru a komorního
orchestru.
Roli sv. Františka ztvární Petr Sýkora, roli sv. Kláry zpívají sopranistky Veronika Holbová a Simona Mrázová, zlého sedláka Pepína
hraje Roman Vlkovič, roli čerta pokušitele Juraj Čiernik. V rolích
Františkových bratří, sester sv. Kláry, andělů a zvířátek účinkují
členové Operního studia NDM a sboru opery NDM vedeného
Lenkou Živockou. V neposlední řadě i amatérští herci a zpěváci
z Ostravy a okolí. Osmičlenný orchestr složený z členů operního
orchestru NDM řídí Jurij Galatenko. Hudební nastudování Lenka
Živocká, výprava Tomáš Volkmer, dramaturgie Tereza Pogodová, režie
Pavel Helebrand.
Pro ty, kdo se rozhodnou
na představení přijít, ještě jedno
upozornění: Chcete-li i vy pomoci svatému Františkovi se stavbou
prvního betléma, přineste si prosím
svíčku!
Vstupenky jsou v prodeji od 1.11.2012 v Ostravském
informačním servisu s.r.o., nebo
prostřednictvím objednávky na tel.
č. 724 258 882.
Cena vstupenky je 160 Kč,
poloviční 80 Kč (děti do 15 let, studenti, senioři, držitelé karty ZTP).

Více informací na www.vazna-hudba.cz
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SOKOL V GALA
Rok 2012 pomalu končí a pro Sokol v Proskovicích to byl rok
mimořádně důležitý. Všechny letošní akce se pořádaly na počest
stého výročí založení Sokola v Proskovicích. Každé kulaté výročí
se má řádně oslavit, a tak se slavilo i v sobotu 10.listopadu v naší
sokolovně. Členové výboru TJ Sokol, všichni cvičitelé a další dobrovolníci připravili slavnostní akademii s odpoledním a večerním
programem, jejíž součástí byla i výstava fotografií a sokolských
materiálů, kterou instalovala Ing. Hana Sýkorová. Návštěvníci
se mohli jejich prostřednictvím seznámit s historií a současností
Sokola a mnozí na nich našli sebe, své příbuzné nebo známé.
V sále sokolovny se promítala i CD prezentace s průvodním
slovem o historii Sokola od r. 1912, tak jak byla zaznamenána v
sokolské i obecní kronice. Autorem tohoto projektu byl Daniel
Kunz a zájemci si toto CD mohli také zakoupit. O ozvučení a
fotodokumentaci celé akce se postaral Petr Janečka.
Na zahájení oficiálního programu se podílelo také Sdružení
hudebníků Proskovice v čele s kapelníkem Milanem Huvarem.
Hudebníci hráli před vchodem do sokolovny a vítali tak první
nedočkavé návštěvníky.
Ke kulatému jubileu přišli popřát Sokolu zástupci ÚMOb
Proskovice v čele se starostkou Mgr. Marií Matějovou, zástupci
Sboru dobrovolných hasičů a Svazu žen. Pozvání přijali také čtyři
představitelé výboru župy Moravskoslezské, kteří byli programem
a hlavně příjemnou atmosférou v sokolovně doslova nadšeni.

Prodám stavební pozemek
v Proskovicích
750 - 950 m2, cena 1500 Kč/m2
Kontakt: 777 046 144

V hlavním programu se představily všechny cvičební složky
pod vedením svých cvičitelů a další hosté, kteří vystoupili spolu
s nimi. Úvodní vystoupení obstaraly malé mažoretky pod vedením Mgr. Jany Švardalové, následovalo cvičení rodičů s dětmi,
mladších a starších žáků na nářadí, skladba s obručemi žaček,
ukázka hry nadějných stolních tenistů a roztomilé vystoupení
dětí mateřské školy pod vedením Kateřiny Tobolové. Závěr programu obstaraly ženy ze Sokola Šenov s ukázkou sletové skladby
Kontrasty a ženy Sokola Proskovice ve sletové skladbě Česká suita.
Celkem vystoupilo 60 dětí, 18 žen a ve večerním programu i 20
členů Gangster of swing orchestra se dvěma sólovými zpěváky.
Celé odpoledne byla sokolovna plná diváků i účinkujících:
na jevišti, v sále a na galerii se to hemžilo dětmi a jejich rodiči,
podívat se přišli i ,,staří“ Sokolové a příznivci z okolních obcí.
Všichni se dobře bavili a ti, kteří vydrželi až do konce, si celou
slavnost náramně užili.
Za skvělou atmosféru a zdárný průběh celé akce patří
poděkování organizátorům – výboru TJ Sokol Proskovice a
především cvičitelům Martině Adámkové, Mgr. Dagmar Pustkové,
Veronice Dostálové, Mgr. Františku Grygarovi a Ing. Martinu
Kunzovi-ved. oddílu stolního tenisu.
Velký dík a uznání patří také Úmob Proskovice za finanční
podporu a pomoc při zajištění celé akce a dalším dobrovolníkůmčlenům a příznivcům naší tělocvičné jednoty, kteří se také podíleli
na úspěchu slavnostní akademie.
Všem Sokolům a občanům Proskovic přejeme úspěšný rok
2013, pevné zdraví, pohodu a elán do dalších akcí v naší obci.

Za výbor TJ Sokol Proskovice
Eva Petrůjová
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