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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
plesová sezóna pominula, zůstaly jen
příjemné zážitky z rokenrolové atmosféry Sokolského plesu (viz fotografie tanečního vystoupení v choreografii D. Pustkové), z Hasičského plesu, který zahájil
jubilejní rok pro hasiče - 130. výročí založení proskovického Sboru dobrovolných
hasičů a nakonec přišla radost z maškarního reje dětí na Dětském maškarním plese.

V lednu a únoru provedly Městské lesy
kolem místních komunikací ořezy větví, které vstupovaly do profilu komunikací nebo ohrožovaly pádem bezpečnost
chodců i vozidel. Správa silnic moravskoslezského kraje se postarala o skácení jedné lípy na Světlovské ul. a tří lip na Staroveské ul. Havarijní stav těchto stromů
byl potvrzen dendrologem a skácení provedl Hasičský záchranný sbor z Ostravy-Zábřehu. Při kácení u těchto komunikací
jsme potřebovali pomoc strážníků Městské policie, protože po dobu kácení byla
zastavena doprava. Strážníci Marek Kunz,
Roman Čahoj, Kamil Tománek a Roman

Jarní vydání 2016
Malík se zhostili svého úkolu na jedničku.
S povolením majitele pozemku p. Jiřího Sunka byly ořezány staré vrby na louce u kuňkaliště našimi fotbalisty a hasiči,
kteří zároveň louku vzorně uklidili. Velké poděkování patří především hlavnímu
organizátorovi Davidu Lyčkovi a fotbalovému týmu, rovněž našim hasičům včele
s Davidem Michálkem. Zanedbaný prostor tímto zásahem úžasně prohlédl a kolemjdoucí nešetří na adresu brigádníků
pochvalou.
V zimních měsících se scházela pracovní skupina z řad občanů ke tvorbě Strategického plánu městského obvodu s poradcem Ing. Jaroslavem Šuléřem.
První schůzka pracovní skupiny se
uskutečnila 14. 10. 2015, od té doby každých 14 dnů s přerušením přes vánoční svátky. Vážím si ochoty a obětavosti
dobrovolníků, kteří přispívají svými názory a pohledy ke tvorbě tohoto významného dokumentu. Za spolupráci jim patří velký dík.

K dokončení plánu potřebujeme zpracovat ještě dotazník, který vám nabízíme
uprostřed tohoto čísla zpravodaje. Žádám vás o jeho vyplnění a odevzdání do
schránky úřadu městského obvodu nebo
přímo v některé z kanceláří. Dotazník
bude zveřejněn i na webových stránkách
ÚMOb Proskovice. Vyplněním dotazníku přispějete k objektivnímu pohledu na
vize, problémy a projekty našeho obvodu.

Co nás čeká?
 16. 4. 2016 – Pochod Poodřím,
krajem Jistebnických zpěváčků
 22. 4. 2016 – zahájení Festivalu Poodří Františka Lýska v ZŠ,
v 9.30 hod.
Před ZŠ zahájí festival koncertem
Sdružení hudebníků Proskovice.
(Pokračování na str. 2)

2
(pokračování ze str. 1)

V tělocvičně ZŠ se vám představí:
- Pohybově dramatický kroužek Klineček, ZŠ Proskovice
- Dětský pěvecký sbor Proskovjáček,
ZŠ Proskovice
- Dětský pěvecký sbor Paprsek, ZŠ
a MŠ Velká Polom
- Dětský folklorní soubor Malá Bejatka, ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ
Štítina
 23. 4. 2016 – festivalové odpoledne v restauraci U Psoty, ve 14:00
hodin
Na festivalové odpoledne zveme obvykle naše jubilanty, zároveň také
všechny zájemce o naši regionální kulturu – proskovické občany a hosty
z přilehlých obcí.
Tentokrát se v programu představí Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny
a Sdružení hudebníků Proskovice se
zpěváky Petřvalďanky.
 7. 5. 2016 – kopaná Svobodní x Ženatí na hřišti u mlýna
 8. 5. 2016 – Den vítězství, Budíček
 8. 5. 2016 – Floriánská pouť
 21. 5. 2016 – Slavnostní členská schůze Sboru dobrovolných hasičů k 130.
výročí založení SDH s výstavou a následným cvičením
Přeji vám všem, aby nám probouzející se
příroda spolu s nabízenými společenskými a kulturními akcemi v dubnu a květnu přinesla pozitivní motivaci pro osobní
i pracovní život.

Z usnesení Zastupitelstva a Rady
městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém zasedání mimo jiné:
•

schválilo rozpočet městského obvodu na rok 2016 a rozpočtový výhled na léta
2017 -2019,

•

rozhodlo o převodu veřejného osvětlení na ulici Světlovská z majetku městského obvodu do majetku Statutárního města Ostravy – ukončený projekt EU,

•

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Festival Poodří Františka Lýska, z.s. ve výši 38 000,- Kč na pořádání 13. ročníku Festivalu Poodří
Františka Lýska v Proskovicích,

•

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pobočnému spolku Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Proskovice ve výši
20 000,- Kč na výdaje v rámci oslav 130. výročí od založení sboru dobrovolných
hasičů v Proskovicích,

•

rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostrava za účelem prevence kriminality na rok 2016 v oblasti zájmové a sportovní preventivní aktivity - provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu:
•

Rada dále:
•

schválila návrh odpisového plánu pro účetní středisko městský obvod Proskovice pro rok 2016 s rovnoměrným měsíčním odpisem dle přílohy předloženého
materiálu,

•

rozhodla o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč spolku rodičů při ZŠ Ostrava-Proskovice na pořízení odměn pro děti ZŠ a MŠ na maškarním plese v Proskovicích,

•

vzala na vědomí výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, poskytované Úřadem městského obvodu Proskovice a příspěvkovou organizací Základní škola
a Mateřská škola za období od 1. 1. 2015-31. 12. 2015,

•

vyjádřila nesouhlas s navrhovanou úpravou obecně závazné vyhlášky č. 9/2012,
kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. Návrh
této vyhlášky stanoví výjimky některých plemen psů, na které by se čipování
psů nevztahovalo,

•

schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice k datu 31. 12. 2015 – rozvaha-bilance, výkaz zisku a ztrát
a příloha,

•

schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice ve výši 160 864,55 Kč a dále schválila jeho příděl
do rezervního fondu v plné výši 160 864,55 Kč s účelovým čerpáním,

•

vzala na vědomí informace Mgr. Grygara o jednání s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
ve věci možného vybudování kluziště.

Marie Matějová, starostka

POPLATEK

ZA PSA
v roce 2016
• roční poplatek je 150,- Kč za jednoho psa chovaného u rodinného domu
• platbu mohou majitelé psů provést
v hotovosti na úřadě nebo částku poukázat na účet městského obvodu číslo: 19-1649325349/0800,
variabilní symbol: 1341 a to nejpozději do 31. března 2016 (do
zprávy pro příjemce nutno uvést jméno poplatníka)
• v případě dotazů či odhlášení psa
kontaktuje zaměstnance úřadu, úsek
vnitřních věcí, tel. č. 599 424 302
• poplatek nezaplacený do stanoveného termínu se navyšuje o 100 %
Věra Adámková

na vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy MŠ Proskovice - přístavba a změna v užívání 1. podzemního podlaží“ firmě Ing. Pavel
Menšík, IČ 42877300, U Sochy 984/21, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, za cenu nejvýše přípustnou do 135.000,- Kč.

Miloslava Vidličková
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ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE
NA ROK 2016
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 9. zasedání dne 16. prosince 2015
schválilo rozpočet na rok 2016 v tomto členění:
v tis. Kč

PŘÍJMY
Daňové příjmy

– správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů

687

Nedaňové příjmy

– pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy

1 522

Neinvestiční dotace

– na výkon státní správy, školství, provoz městského
obvodu, na plavecký výcvik žáků, na zeleň
– na pořízení místní komunikace, modernizace školních
jídelen a jedné třídy ZŠ

Investiční dotace
Financování

– převod části nevyčerpaných ﬁnančních prostředků
z roku 2015 do schváleného rozpočtu roku 2016

PŘÍJMY CELKEM

5 689
1 000
738
9 636

v tis. Kč

VÝDAJE
Silnice

– zimní údržba, běžné opravy, materiál

545

Silnice

– pořízení místní komunikace

650

Cyklostezka

– údržba

Základní škola

– příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, plavecký výcvik žáků,
služby

906

Základní škola

– modernizace jídelen MŠ a jedné třídy ZŠ

350

Hudební činnost

– dotace na XIII. ročník Festivalu Poodří Frant. Lýska

38

Záležitosti sdělovacích prostředků

– výtisk a roznos zpravodaje

65

Záležitosti kultury

– péče o jubilanty, vítání občánků, kulturní akce, dary

161

Sportovní zařízení v majetku obce

- nákup služeb, odvodnění areálu

64

Bytové hospodářství

– byty ul. Na Smyčce – běžné výdaje

894

Bytové hospodářství

– byty ul. Buková – běžné výdaje

304

Nebytové hospodářství

– výdaje za spotřebu vody a elektřiny v areálu požární nádrže

63

Pohřebnictví

– údržba místního hřbitova, opravy plotu

92

Územní rozvoj

– zpracování strategického plánu obce

Chráněné části přírody

– nájem pozemku

Péče o vzhled obce a veř. zeleň

– odvoz odpadů, sekání trávy, ořezy stromů

Ochrana obyvatelstva

– rezervy podle zák. č. 240/2000Sb.

Požární ochrana

– dotace na ﬁnancování výdajů spojených s oslavami
130. let od zal. SDH, energie, opravy

Místní zastupitelské orgány

– běžné výdaje na činnost zastupitelstva

1 082

Činnost místní správy

– běžné výdaje na provoz městského obvodu

2 841

Bankovní poplatky
Odvod DPH
VÝDAJE CELKEM

1

140
11
1 329
8
51

4
37
9 636

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2016 se můžete seznámit na našich internetových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz v sekci Povinně zveřejňované informace.
Táňa Paličková
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Informace žadatelům o přidělení bytu
Městský obvod Proskovice vlastní 25 nájemních bytů. Aktuálně
jsou všechny tyto byty obsazeny. Rada městského obvodu
schválila od 1. 1. 2016 zásady pro přidělování obecních bytů.
V seznamu žadatelů o přidělení bytu evidujeme 42 žádostí.
V tomto počtu jsou i žádosti, které již nemusejí být v současné
době aktuální. Vyzýváme proto žadatele o přidělení bytu,
aby svou žádost aktualizovali v souladu s těmito „zásadami“
na novém formuláři. Vše potřebné naleznete také na našich
webových stránkách https://proskovice.ostrava.cz/cs/obcan/
byty-1 nebo přímo na úřadě.

čl. III. – Evidence žádostí

1. Městský obvod Proskovice eviduje žádosti žadatelů o přidě2.
3.

Zásady pro přidělování obecních bytů

4.
5.

Základní pojmy

a)
b)
c)
d)

čl. I. – Byt

1. Za byt se podle těchto zásad považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu
určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (dále byt) a nacházejí se ve výlučném
vlastnictví městského obvodu Proskovice.
2. Obecní nájemní byty jsou byty v domech majetku městského
obvodu Proskovice. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí
příslušným ustanovením OZ.
3. Žádostí o byt se pro účely těchto zásad rozumí žádost
o přidělení (pronájem) bytu ve vlastnictví městského
obvodu.
4. Správcem bytového fondu se rozumí společnost CITY –
správa domů, s.r.o. Čujkovova 30, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
zastoupená JUDr. Jarmilou Jařabáčovou.

čl. IV. – Přidělování bytů (vyřizování žádosti)

1. O přidělení bytu rozhoduje Rada městského obvodu Proskovice.

2. Na schůzi rady je předložen seznam všech aktuálních ža3.
a)
b)

Žadatel, evidence, přidělování bytů
čl. II. – Žadatel (podání žádosti a povinnosti žadatele)

1. Žadatel je osoba starší 18 let
2. Žadatel není vlastníkem bytu nebo domu v obci Ostrava.
3. Žadatel podává na Úřadě městského obvodu Proskovice žádost o byt na předepsaném formuláři, který obdrží přímo na
úřadě. Formulář je také k dispozici na webových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz
4. V případě manželů, či registrovaných partnerů podává žádost vždy jen jeden z nich.
5. Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti,
musí být vyplněna pravdivě, jinak bude z evidence vyřazena.
6. Žadatel přesně uvede, o jaký typ bytu má zájem. Typy bytů
jsou uvedeny v žádosti.
7. Je povinností žadatele dbát o to, aby údaje uvedené v žádosti byly úplné a odpovídaly skutečnosti dle občanského
průkazu a při změně údajů uvedených v žádosti je žadatel
povinen toto písemně oznámit v místě podání žádosti do 8
kalendářních dnů.
8. Žadatel je povinen jedenkrát za rok, případně na vyzvání
úřadu svou žádost aktualizovat a nahlásit veškeré změny
údajů v žádosti, což potvrzuje na žádosti svým podpisem.
9. Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně osoby blízké a ostatních příbuzných.
10. V případě, že žadatel přidělený byt odmítne, je jeho žádost
z evidence vyřazena.
11. Přijetím žádosti nevzniká povinnost městskému obvodu žadateli byt přidělit a žadateli tedy nevzniká právo vůči městskému obvodu na přidělení bytu.

lení bytu do nájmu. Tuto agendu vykonává úsek vnitřních
věcí Úřadu městského obvodu Proskovice.
Žadatel nemá dluhy (závazky) vůči městskému obvodu Proskovice a obci Ostrava.
Žádost bude zaevidovaná na podatelně úřadu, bude opatřena evidenčním razítkem s datem přijetí a číslem. Kopii žádosti s datem přijetí obdrží žadatel zpět.
Žádost bude zařazena do evidence žadatelů o přidělení bytu.
Žádost se vyřadí ze seznamu žadatelů:
nesplňuje-li podmínky uvedené v čl. II
je-li bytová potřeba žadatele vyřízena
požaduje-li to samotný žadatel
zjistí-li se, že žadatel uvedl nepravdivé či jinak nesprávné
údaje, které ho na základě takovéto nepravdivé či nesprávné
informace neoprávněně zvýhodní

c)
d)
e)

4.

datelů o předmětný typ bytu. Každá žádost je posuzována
individuálně.
Při posuzování žádostí o přidělení bytu rada hodnotí na základě těchto kritérií:
datum podání žádosti
trvalý pobyt žadatele (délka pobytu) nebo jiný vztah k městskému obvodu
stav žadatele a rodinné poměry
dosavadní bytová situace žadatele
sociální situace žadatele (naléhavost)
Při rozhodování o přidělení bytu konkrétnímu žadateli rada
zároveň určí i jednoho náhradníka.

Počátek a ukončení nájemního vztahu
čl. V. – Uzavření nájemní smlouvy

1. Po obdržení usnesení rady o přidělení bytu kontaktuje pra2.
3.

4.

5.
6.

covník úseku vnitřních věcí vybraného žadatele a připraví
mu k převzetí Rozhodnutí o přidělení bytu.
Při převzetí rozhodnutí o přidělení bytu žadatel současně
uzavírá s městským obvodem Dohodu o kauci.
Před uzavřením nájemní smlouvy musí vybraný žadatel
uhradit městskému obvodu kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného přiděleného bytu. Kauce je vratná v plné
výši tak, jak je ujednáno v Dohodě o kauci.
Po zaplacení kauce bude s vybraným žadatelem uzavřena
nájemní smlouva, kterou na základě mandátní smlouvy uzavírá společnost CITY – správa domů, s.r.o. Čujkovova 30,
700 30 Ostrava-Zábřeh, zastoupená JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, tel. 599 520 832.
S touto společností si současně dohodne žadatel (nový nájemník) termín převzetí přiděleného obecního bytu.
Nájemní smlouva s novým nájemníkem se uzavírá na dobu
jednoho roku. Po uplynutí tohoto období se následná nájemní smlouva uzavírá na dobu tří let za předpokladu, že
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nájemce řádně plní povinnosti nájemce bytu vyplývajících
z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, nenarušuje
sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a zálohách na služby spojené s bydlením. V případě
dlužné částky na nedoplatku z vyúčtování služeb spojených
s bydlením, lze nájemní smlouvu obnovit v případě, že nájemce včas uzavře a řádně dodržuje sjednaný splátkový kalendář tohoto nedoplatku.

čl. VI. – Ukončení nájmu bytu

1. Nájemník předkládá radě městského obvodu návrh dohody
o ukončení nájmu bytu doručenou na Úřad městského obvodu Proskovice na předepsaném formuláři, který obdrží na
úřadě. Formulář je také k dispozici na webových stránkách
www.ostrava-proskovice.cz

2. Ukončení nájmu - k poslednímu dni v měsíci, výpovědní
doba je 3 měsíce. Nájemník může požádat o ukončení nájmu i v kratší lhůtě. Pokud rada městského obvodu vysloví
souhlas, bude mu nájem ukončen dle jeho návrhu dohody.

3. Rada městského obvodu rozhodne o ukončení nájemního
vztahu s nájemníkem, který porušuje ustanovení nájemní
smlouvy a dalších právních předpisů ve vztahu k užívání
bytu.

čl. VII. – Výměna a podnájem bytu

1. Nájemník předkládá radě městského obvodu žádost o výměnu bytu doručenou na Úřad městského obvodu Proskovice na předepsaném formuláři, který obdrží na úřadě.
Formulář je také k dispozici na webových stránkách www.
ostrava-proskovice.cz
2. Výměnu bytu lze uskutečnit pouze za byt ve vlastnictví městského obvodu Proskovice.
3. Na žádost o výměnu bytu je pohlíženo jako na novou žádost
o přidělení bytu tak, jak je uvedeno v čl. II a III. těchto zásad.
4. Nájemce nesmí pronajmout byt, ani jeho část bez písemného souhlasu pronajímatele. Pokud takový úkon učiní, je neplatný a považuje se za hrubé porušení povinnosti nájemce
a je důvodem pro výpověď z nájmu bytu.

Závěrečná ustanovení
1. Rada městského obvodu Proskovice je výhradně oprávněna rozhodnout o přidělení bytu, o výměně bytu, přechodu
nájmu, podnájmu dle ustanovení NOZ č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
2. Tyto zásady schválila Rada městského obvodu Proskovice
svým usnesením č. 0293/RMOb-Pro/1418/27 dne 28. 12.
2015.
3. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna
2016.
Zpracovala: Věra Adámková, úsek vnitřních věcí

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
PRO OBČANY

Kreativní klub
Proskovice

Poslední čtvrtek v dubnu bude opět v Proskovicích přistaveno 6 velkoobjemových kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu.
Kontejnery přistavuje ﬁrma OZO na uvedené adresy do 14. hodiny první
den, tj. ve čtvrtek 28. dubna 2016 a odváženy jsou pak během dopoledních hodin druhého dne, tj. v pátek 29. dubna 2016.

Rozmístění kontejnerů dne 28. 4. 2016
K1
K2
K3
K4
K5
K6

-

ul. Staroveská – u domu č. 34/168
ul. V Tišinách – u domu č. 5/176
ul. Nad Strouhou – poblíž stavebnin
ul. Sídlištní – u domu č. 2A/312
ul. V Úvoze – v dolní části ulice
ul. Nad Hůrkami - poblíž vodojemu
Věra Adámková

Bezpečnost při kácení stromů
ohlídali městští strážníci
Na žádost HZS MSK asistovaly hlídky městské policie v Ostravě-Proskovicích při kácení stromů. Kácení probíhalo v dopoledních hodinách ve
dnech 26. a 29. ledna na ulici Světlovská a 30. ledna na ulici Staroveská.
Hlavním úkolem strážníků bylo zamezit vstupu nepovolaných osob do
míst kácení a v jednom případě také usměrňování provozu.
Městská policie Ostrava
úsek prevence a propagace

Ženy z Kreativního klubu
v Proskovicích se už poctivě
připravují na Velikonoce.
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PŘELÉTAVÁ KRÁSA
Už jako malý kluk jsem propadl kráse motýlích křídel. Pobíhal
jsem se síťkou po proskovických
loukách a mezích v naději, že obohatím svou skromnou sbírku z krabic od bonboniér něčím mimořádným. Motýlů bylo dříve dost, ale ty
vzácnější kousky se mi nějak vyhýbaly. Bylo mi proto už tehdy jasné,
že dívku svých snů na tuto skromnou sbírku asi nenalákám. S odstupem času mám motýly rád stále, ale
dnes už je nechytám. Raději se na ně
jen dívám a pokud mi to umožní, tak
si je vyfotím.
Současná krajina s lidskými příbytky těmto krásným tvorům moc
nepřeje. Květů kolem nás ubylo a na
našich zahrádkách převládá monotónní nízký trávník spolu s nepůvodními jehličnany. Možná můžete
namítnout, že přibylo muškátů v oknech po vzoru romantických seriálů
z prostředí rakouských Alp. Nic proti nim, ale je škoda, že na nich lze
spatřit motýly jen zřídka.
Naši moudří a praktičtí předkové by asi kroutili hlavou nad tím,
jak dnes obhospodařujeme naše zahrádky. Usilovně s pomocí chemie
hubíme na trávníku vše, co není zelenou trávou a přitom je vlastně přirozené a hezké. Trávníky zaléváme,
aby jednotná tráva co nejrychleji
rostla a my ji pak mohli co nejčastěji sekat a odvážet. Kompenzujeme
to pak vydatným hnojením drahými umělými hnojivy. Vlastně tak ani
nevíme, jak by ta naše ubohá tráva
vypadala, kdybychom ji umožnili
normálně vyrůst. Je jasné, že užitečný hmyz nemá šanci se v takové kultuře zabydlet.
Mám radost, že v poslední době
se alespoň naše louky v Poodří začínají tu a tam pomalu vracet ke své
původní podobě. Cílené extenzivní zemědělství přináší první ovoce.
Na lukách se opět začínají objevovat
kopretiny, zvonky, kohoutky a jiné
květiny, na které jsme kdysi byli
zvyklí. Přemýšlel jsem, čím bych i já
mohl přispět k oživení své zahrady a objevil jsem na internetu tak
zvaný motýlí keř (Komule Davidova). Již druhý rok po zasazení mohu
potvrdit, že keř nezůstal nic dlužen
svému jménu. Často k němu chodívám obdivovat křehkou krásu motýlích křídel, která působí jako balzám
na duši v dnešní tak trochu podivné
a rychlé době.
Zdeněk Dvorský

Ze života školy ...
Jeden den s třetím ročníkem
Milí čtenáři!
Chcete vědět, jak může vypadat
jeden školní den v životě žáka 3. ročníku? Chcete vyzkoušet, jak chutnají „Mandlové kopečky“? Pokud ano,
neváhejte a začtěte se do následujících řádků.
Žáci 3. ročníku v rámci etwinningového projektu mezinárodní spolupráce nazvaného „Learning in
kichen“ si vybrali jeden z receptů partnerských škol. Rozhodli se, že upečou italskou dobrůtku, kterou podle složení
a tvaru nazvali „Mandlové kopečky“.
Nejdříve si recept přeložili a vytvořili finanční rozpočet. Vlastní příprava vypukla ve
středu 17. února 2016. Žáci pracovali ve skupinkách a plnili dílčí úkoly. Výsledkem spolupráce celé třídy byla příjemně provoněná škola a sladká pochoutka,
o kterou se podělili s žáky 5. ročníku,
kteří je další vyučovací hodinu zasvěcovali do tajů práce s počítači. Samozřejmě zbyl čas i na diktát v Českém
jazyce a dělení kruhu na části v Matematice.
Máte-li chuť na Mandlové kopečky,
podívejte se na naše webovky do záložky Granty a Dotace – eTwinning.
Dobré pochutnání Vám přeje
Jana Vahalíková a žáci 3. ročníku

Ze života mateřské školy
Dětský maškarní ples
Jako každý rok, tak i letos se konal dětský maškarní ples.
Před hlavním programem, který zajišťoval Hopsalín (pan
Riedel), vystoupily pod vedením paní Michaely Kozubkové
dvě skupinky děvčat ze školy s tanečním vystoupením, které mělo veliký úspěch.
Maškarní ples pořádá Spolek rodičů při ZŠ Proskovice. Letos jsme měli dilema,
jestli budeme ples pořádat kvůli klesajícímu zájmu.
Před plesem byly dětem ve škole i školce rozdány dotazníky ohledně spokojenosti
s programem, tombolou atd. Na základě vyhodnocení dotazníků byla zrušena tombola, protože je těžké každého uspokojit. Výsledek ankety si můžete přečíst na webových stránkách školy. Tímto děkujeme za vaše názory.
Možná se vám zdá vstupné na dětský ples příliš vysoké, ale musíme pokrýt nájem,
program atd. Po zaplacení nájmu a všech poplatků, byl letošní ples ziskový. Celý výtěžek z plesu bude darován Základní škole Proskovice.
Ke konci roku 2015 jsme přepsali Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) na Spolek
při ZŠ Proskovice. Také jsme volili nového předsedu spolku. Na konci školního roku
odcházejí dlouholetí členové. Rádi přivítáme nové členy, kteří by byli ochotni pomoci s organizací plesu a přispěli novými nápady. Děkujeme všem členům spolku, kteří organizovali ples dobrovolně, ve svém volném čase.
Barbora Urbánková, předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ Proskovice
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Ze života mateřské školy

Malí řemeslníci
V loňském roce jsme získali pro mateřskou školu dotaci
z rozpočtu statutárního města
Ostravy. Dotace byla určena na
rozvoj polytechnické výchovy.
Využili jsme ji k pořízení dětského otočného bagru na školní zahradu, k nákupu kačírku
do jednoho z pískovišť, dětského nářadí a stavebnic. V rámci dotace jsme navštívili Dol-

ní oblast Vítkovic, kde si děti
mohly vyzkoušet některé z nabízených aktivit z oborů lidské
činnosti, práci s jeřábem, vodními mlýnky a jednoduchými pracovními nástroji. Dětský otočný bagr byl umístěn

do jednoho z pískovišť a prostor kolem bagru vyplněn kačírkem. Takto upravená hrací plocha bude sloužit k rozvoji
pracovně technických a manuálních dovedností dětí, koordinaci, soustředěnosti a pozornosti. Abychom mohli začít
bagr využívat, potřebujeme už
jen sluníčko.
Na podporu konstruktivních
a manipulačních dovedností jsme zakoupili hračky a stavebnice různých druhů, tvarů
a materiálů. Snad největším
lákadlem je pro děti ponk s nářadím a kinetický písek. Hry
s těmito prvky se staly, zvláště v tomto chladném a nepříznivém období, velmi vyhledávanými. Na malou chvíli se tak
z dětí stávají malí opraváři všeho druhu, automechanici, stavaři a jiní zruční pomocníci.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky
 Na soutoku Odry a Ondřejnice se vytvořil 2. proskovický
ostrov. Hlavní část oderské vody obtéká ostrov zleva, menší část se vlévá do Ondřejnice a po cca 120 metrech se obě
větve spojují v jeden tok. Kdy a kde vznikl 1. proskovický
ostrov ale není úplně jasné.
 Před ústím Ondřejnice skáceli místní bobři vrbu o průměru asi 60 cm. A ihned se pustili do další, ještě větší. Ať jim
vrbová kůra i pletivo chutná!
 Na pietní stěně Památníku letců v Příboru přibylo v listopadu 2015 dalších osm jmen letců, kteří v boji proti fašismu položili své životy. Je tam i jméno proskovického sokola, učitele a odbojáře Jaroslava Matěje, npor. let. v zál. Ten
byl popravený 24. září 1943 gilotinou v Berlíně-Plötzensse
za odbojovou činnost v Obraně národa.
 Od loňského léta pokračuje stavba cyklostezky Stará Bělá
neboli Proskovice-Polanka. Doufám, že při jejím otevření
nebude chybět ani jeden proskovický cyklista. Tato CS nám
zlepšuje cestování na sever i na západ a naopak.
 V sobotu 16. 4. se koná turistický Pochod generála Končického. Vítání budou i cyklisté. Cíl bude v dopoledních hodinách u Památníku v Hrabyni.
 Ve dnech 27. - 29. 5. se koná celorepubliková akce U nás
v Sokole a v Beskydech. Je možné, že se v naší sokolovně
ubytují někteří sokolští cyklisté, kteří budou poznávat náš
kraj na kolech.
Karel Sýkora

8

Náboženské poměry a sedmdesát let
kostela v Proskovicích
Již více než tisíc let je v našich zemích
křesťanství nositelem kultury a vzdělaností. Kolonizace a v některých případech
i rekolonizace starých sídel v severovýchodním cípu Moravy nastartována biskupem Brunem ve 13. století posílila vliv
církve na život obyvatel. Zde považuji za
nutné připomenout, že olomoucký biskup byl jak duchovním, tak i hospodářským správcem Moravy. Kostely vznikaly
nejdříve ve městech z tvrdého materiálu a byly základem sítě dřevěných kostelíků na vesnicích. Patronát nad farností
měl obvykle držitel panství - léna. Ne každý si svůj úkol plnil a máme zde případy,
že i páni Podstadský na Staré Vsi a Procek ze Zástřízl ve Staré Bělé si pomáhali
na úkor farního majetku. Farář měl k dispozici pro svou obživu menší hospodářství a skromné platby, vč. naturálních dávek od věřících. Při větších farnostech
fungovaly církevní školy. Náš školský systém patřil před třicetiletou válkou k nejvyspělejším v Evropě. Proskovice byly
od 15. století součástí staroveského léna.
Ve Staré Vsi byl původně dřevěný kostel.
Ten byl za Ctibora Syrakovského nahrazen kamennou stavbou chrámu sv. Jana
Křtitele, vysvěceného v r. 1591 samotným
biskupem Stanislavem Pavlovským. Jak
Syrakovští, tak i jejich předchůdci byli
římskokatolického vyznání. Jaroš Syrakovský byl úspěšným biskupským úředníkem a od r. 1542 do r. 1570 zastával funkci hejtmana na Hukvaldech. Syn Ctibor
Syrakovský měl za manželku sestru biskupa Viléma Prusinovského Alinu a od r.
1579 do r. 1600 zastával funkci nejvyššího
zemského písaře Markrabství moravského. Jeden z jeho synů Jan Syrakovský na
Zábřehu měl za manželku Alinu Skrbenskou. Skrbenští patřili k jednotě bratrské.
Zde vidíme, že u pánů rytířů a šlechty byla
tolerance v rozdílnosti vyznání. Jak byla
někdy situace složitá, se ukazuje třeba na
vedlejším panství Petřvaldských (Velký
Petřvald, Malý Petřvald-Petřvaldík, Košatka a dříve i Proskovice), kde Jetřich
Petřvaldský nechal v Petřvaldě v r. 1564
vystavět katolický kostel (na něž mu biskup Marek dřívím z Hukvald přispěl), ale
jeho syn Jan byl stoupencem moravských
bratří a nechal jim v Petřvaldíku r. 1589
vystavět sbor a podobně tomu bylo i v Zábřehu. Na jednotlivých panstvích platilo,
že poddaní byli stejného vyznání jako jejich páni.
Husitské války a výpady sirotčích vojsk
v dřívější době do našeho kraje měly ne-

gativní vliv na šíření jejich ideologie. To
vše způsobilo, že katolická církev měla
na Moravě silné postavení, které začala
narušovat až v první polovině 16. století církevní reformace. Ta k nám pronikala z oblastí sousedního Slezska. Lutheránství a kalvinismus částečně podpořily
jednotu bratrskou. Na Moravě silná stavovská pozice ve sněmu zaručovala větší náboženskou svobodu než v Čechách.
Pozice stavu byla v jejich zájmu o omezení absolutní moci krále vycházející z podpory katolické církve. Před stavovským
povstáním a třicetiletou válkou se hlásilo v českých zemích k vyznání pod obojí přes 60 procent rytířů a šlechty. Po porážce na Bílé Hoře byli hlavní odpůrci
tvrdě potrestání staroměstskou exekucí
a ostatní konfiskací majetků nebo pokutami. Kdo nezměnil své přesvědčení, musel odejít do ciziny. Prostí lidé – nevolníci
byli prakticky součástí panského majetku
a museli se podřídit vůli pána, nebo utéct
do blízkého Slezska. Staroveská fara byla
následkem války dlouhou dobu opuštěna
a Proskovice byly proto ve třicátých létech
17. stol. přifařeny do Staré Bělé, která již
byla dříve obsazena katolickým knězem.
Z té doby jsou teprve první písemné doklady o platbách ve starobělské farnosti. Z nich lze usuzovat, že Proskovice byly
chudou vesnicí, kde bylo jen devět sedláků a pár chalupníků. Nikdy jsem v archívech nenašel, že by na některé usedlosti nebo domku vázla železná kráva. Tedy
dar kostelu od bohatých sedláků, nebo zahradníků k udržení stálého poplatku, který se přenášel na dědice dárce. Seznamy

duší, jež byly počátkem druhé poloviny
17. století kněžími vypracovány se ve Staré Bělé nedochovaly, proto neznáme jména ani počty věřících. Zásadní nevýhodou
změny farnosti však byla větší vzdálenost ke kostelu a hřbitovu ve Staré Bělé
než do Staré Vsi. Celý život věřících se
podle desatera a křesťanského kalendáře odvíjel od narození a křtu až po skonání ve vztahu k novému svatostánku. Cesta
z Proskovic přes les, kopce a otevřenými
poli zejména v zimě a s dětmi byla mnohdy velmi svízelná. Proto bylo touhou našich obyvatel mít vlastní církevní stavbu.
Jako první byla v Proskovicích postavena pravděpodobně ve třicátých létech 18.
století dřevěná kaplička, neboť je zakreslena v prvním vojenském mapování z r.
1768 v místech dnešní kapličky sv. Floriána. O té máme písemný záznam - reverz
z r. 1807 sepsaným panským úředníkem
na Staré Vsi, jímž se obec Proskovská zavazuje k jejímu trvalému udržování. Proč
došlo k jejímu vysvěcení až o pět let později, se nepodařilo dohledat. Je skutečností, že v pozdější době se o různých
svátcích konaly u kapličky, nebo nahoře
u kříže pod širým nebem mše. Vždycky to
byla pro obec velká událost. Při této příležitosti bych se chtěl ještě zmínit, že naší
věřící se zúčastňovali mariánských procesí, kdy se od nás chodilo nejdřív do kostela na Slezskou Ostravu a později do Frýdku i s kapelou. Sraz věřících byl v neděli
ráno u kapličky, kde byly uloženy choruby
(praporce) s vyobrazením svatých a kříž.
Šlo se pěšky na boso za říkání a zpěvu nábožných písní. Teprve ve městě se obouvaly boty. Z uvedeného je zřejmé, že Proskovice byly jako ostatní vesnice katolické.
Otázka výstavby kostela a hřbitova byla
stále živá, ale pro malou obec jako Proskovice věc jen těžko uskutečnitelná. Teprve počátkem 20.stol nabyla aktuálnosti. V roce 1910 byla založena Jednota
Sv. Floriána pro stavbu kostela. Její činnost však za války ustála a byla obnovena až po r. 1918 jako Sbor pro výstavbu
kostela. Zde je nutno poznamenat, že katolická církev svou bezvýhradnou podporou habsburské monarchie v průběhu
1. Světové války ztratila u části obyvatelstva i nové politické garnitury podporu.
V nově vzniklé republice dochází ke štěpení církve a ve Staré Bělé vzniká v roce
1921 Náboženská obec církve československé. Tam přechází i někteří naši obča(pokračování na str. 13)
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Strategický plán mĢstského obvodu Proskovice na léta 2016-2023 - DOTAZNÍK
Vážení spoluobēané,
dostává se vám do rukou dotazník, prostƎednictvím nĢhož bychom vás rádi zapojili do procesu zpracování nového
strategického plánu rozvoje mĢstského obvodu Proskovice. Pro kvalitní zpracování tohoto plánu je nezbytnĢ nutné znát
potƎeby a požadavky vás, obēanƽ.
Z tohoto dƽvodu vás, laskavĢ, žádáme o vyplnĢní tohoto dotazníku a jeho odevzdání do 18. bƎezna 2016 na sbĢrné místo
ÚƎadu mĢstského obvodu Proskovice – do schránky ēi na podatelnu.
Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na stránce https://strategicky-plan-mestskeho-o.vyplnto.cz/
Dotazník je urēen pro osoby starší 18 let. Je možné si ho vyzvednout v tištĢné podobĢ na ÚƎadu mĢstského obvodu Proskovice,
pƎíp. je ke stažení na stránkách http://www.proskovice.ostrava.cz
S vyhodnocením dotazníkƽ se budete moci následnĢ seznámit na webových stránkách mĢstského obvodu.
Za Vaše názory a podnĢty velice dĢkujeme, jistĢ nám pƎispĢjí k objektivnímu stanovení hlavních smĢrƽ rozvoje našeho obvodu
v dalších letech.
Mgr. Marie MatĢjová
starostka MOb Proskovice

Základní sociodemografický profil:
Pohlaví:
o
o

žena
muž

o
o
o
o

do 25 let
25-40 let
41-59 let
60 a více let

VzdĢlání:
o základní vēetnĢ
nedokonēeného
o stƎední bez maturity
o stƎední s maturitou
o vyšší odborné
o vysokoškolské

VĢk:

Sociální postavení:
o dƽchodce
o zamĢstnanec
o podnikatel
o student
o nezamĢstnaný
o mateƎská/rodiēovská
o Vlastní odpovĢě:

1.

Žijete v Proskovicích od narození?
o ano
o ne

2.

Pokud ne, jak dlouho v Proskovicích žijete?
o ménĢ než 5 let
o 5 – 9 let
o 10 – 24 let
o 25 a více let

3.

Jaké jsou nejvĢtší pƎednosti (co se vám líbí) a naopak nedostatky Proskovic (co byste zmĢnili).
PƎednosti

Negativa
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4.

Jaké jsou nejvĢtší problémy, jež trápí dle Vašeho názoru Proskovice (max. 5 problémƽ - uveěte v poƎadí dle
dƽležitosti)?
1
2
3
4
5

5.

Jak byste struēnĢ vystihli (jednou vĢtou, popƎ. klíēovými slovy) budoucnost Proskovic - ēím by Proskovice mĢly být, jaké
funkce by mĢly plnit atd. (max. 3 hesla)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.

Vyberte, popƎ. navrhnĢte, slogan, který dle Vašeho názoru nejlépe vystihuje Proskovice, a který je souēasnĢ zajímavý a
nejvíce se Vám líbí?
S výhledem do PoodƎí
MĢsto za zády
Do mĢsta zpátky nespĢchám
Klidné PoodƎí, spokojení lidé varianta malebné PoodƎí, milí lidé
Prožít Proskovice
Kdo jednou pozná Proskovice, nechce se domƽ vrátit více
V Proskovicích by chtĢl žít každý
Zelené a zdravé Proskovice
Proskovice – vítejte
Proskovice – chlouba PoodƎí
Proskovice – zde domov mƽj
Jiné: (uveěte vlastní).......................................................

7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jak jste spokojeni …? (zakƎížkujte)
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Neumím
posoudit

… s celkovým vzhledem obce (stav a péēe o budovy, zeleŸ
apod.)?
… s odpadovým hospodáƎstvím (odvoz a likvidace odpadƽ)?
… s bezpeēností v obci (vandalismus, kriminalita apod.)?
… s využitím potenciálu cestovního ruchu (ubytovací a
stravovací zaƎízení, turistické aktivity apod.)?
… s dostupností a kvalitou veƎejné dopravy (smĢry a ēetnost
spojƽ, návaznost apod.)?
… s dopravní infrastrukturou (kvalita a bezpeēnost komunikací,
parkování apod.)?
… s technickou infrastrukturou (vodovody a kanalizace, rozvod
plynu a el. energie, v. osvĢtlení apod.)?
… se spoluprací a komunikací obce (informovanost, zpĢtná
vazba apod.)?
… se sounáležitostí obēanƽ s obcí se vztahy mezi jeho
obyvateli (zájem o vĢci veƎejné, sousedské vztahy apod.)?
… s ēinností neziskových organizací, spolkƽ (nabídkou, kvalitou
apod.)?
8.

Jak hodnotíte mateƎskou školu v obci?
o
velmi dobƎe
o
spíše dobƎe
o
prƽmĢrnĢ
o
spíše špatnĢ
o
velmi špatnĢ
Pokud spíše špatnĢ ēi velmi špatnĢ, proē:…………………………………………………………….…………………………………………………………….
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9.

Jak hodnotíte základní školu?
o
velmi dobƎe
o
spíše dobƎe
o
prƽmĢrnĢ
o
spíše špatnĢ
o
velmi špatnĢ
Pokud spíše špatnĢ ēi velmi špatnĢ, proē:…………………………………………………………….…………………………………………………………….

10.

Jak hodnotíte dostupnost sociální a zdravotní péēe v obci a jejím okolí?
o
velmi dobƎe
o
spíše dobƎe
o
prƽmĢrnĢ
o
spíše špatnĢ
o
velmi špatnĢ
Pokud spíše špatnĢ ēi velmi špatnĢ, proē:…………………………………………………………….…………………………………………………………….

11.

Jak hodnotíte kvalitu sociální a zdravotní péēe v obci a jejím okolí?
o
velmi dobƎe
o
spíše dobƎe
prƽmĢrnĢ
o
o
spíše špatnĢ
o
velmi špatnĢ
Pokud spíše špatnĢ ēi velmi špatnĢ, proē:…………………………………………………………….…………………………………………………………….
12.

Jste spokojen/a s úrovní péēe o kvalitu života seniorƽ?
o
ano
o
ne
Pokud ne, jako hlavní nedostatky v oblasti péēe o kvalitu života seniorƽ shledáváte?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13.

Jste spokojen/a s úrovní péēe o kvalitu života rodin s dĢtmi?
o
ano
o
ne
Pokud ne, jako hlavní nedostatky v oblasti péēe o kvalitu života rodin s dĢtmi shledáváte?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14.

Jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?
o
ano
o
ne
Pokud ne, které kulturní zaƎízení v obci postrádáte, popƎ. jaké hlavní nedostatky v oblasti kulturního vyžití shledáváte?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15.

Jste spokojen/a se sportovním vyžitím v obci?
o
ano
o
ne
Pokud ne, které sportovní zaƎízení v obci postrádáte, popƎ. jaké hlavní nedostatky v oblasti sportovního vyžití shledáváte?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16.

Jste spokojen/a s ostatními možnosti volnoēasového vyžití v obci?
o
ano
o
ne
Pokud ne, jaké hlavní nedostatky v oblasti volnoēasového vyžití shledáváte (pro dĢti, mladistvé i dospĢlé)?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17.

Jste spokojeni s nabídkou s obchodƽ a služeb v obci, jejich dostupností a kvalitou?
o
ano
o
ne
Pokud ne, uveěte, které typy obchodƽ ēi služeb v obci postrádáte, popƎ. jaké hlavní nedostatky shledáváte?
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Jak hodnotíte pƽsobení eské pošty v obci?
o
velmi dobƎe
o
spíše dobƎe
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o
prƽmĢrnĢ
o
spíše špatnĢ
o
velmi špatnĢ
Pokud spíše špatnĢ ēi velmi špatnĢ, proē:…………………………………………………………….…………………………………………………………….
19. Která z oblastí životního prostƎedí obce podle Vás zaslouží intenzivní pozornost?
ZaškrtnĢte max. 3 možnosti.
o
ēistota ovzduší
o
ēistota vod
o
hluk
o
skládky
o
odvoz a likvidace odpadƽ
Jiné…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. Uvítali byste vĢtší rozšíƎení sbĢrných nádob pro separovaný odpad, vēetnĢ napƎ. kompostérƽ, popelnic na bioodpad
apod.?
a) Ano + jsem pro kompostéry pro domácnosti
b) Ano + jsem pro popelnice na bioodpad u každého domu (likvidace svozovou službou) namísto kompostérƽ
c) Ne + jsem pro kompostéry pro domácnosti
d) Ne + jsem pro popelnice na bioodpad u každého domu (likvidace svozovou službou) namísto kompostérƽ
21. Co by se mĢlo zlepšit na práci obecního úƎadu?
ZaškrtnĢte max. 3 možnosti.
o
více naslouchat názorƽm obēanƽ
o
více informovat o své ēinnosti
o
delší úƎední hodiny
osobnĢjší pƎístup k lidem
o
o
možnost vyƎizovat vĢci pƎes internet
o
lepší prostƎedí úƎadu
o
jsem spokojen
Jiné…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22. Jste ochotni se podílet vlastním pƎiēinĢním na lepší budoucnosti Proskovic?
o
ano
o
ne
o
nevím
23. Co jste pƎipraveni pro Proskovice v zájmu lepší budoucnosti udĢlat (uveěte)?
1
2
3
4
5
24. Napište podle poƎadí dƽležitosti 3 konkrétní investiēní akce obce, které by mĢla co nejdƎíve realizovat a které patƎí
podle Vašeho názoru k nejdƽležitĢjším:
1. …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25. Zde napište další Vaše námĢty, názory a pƎipomínky, které byste nám chtĢli sdĢlit.
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D KUJEME VÁM ZA VÁŠ AS I POZORNOST V NOVANÉ TOMUTO DOTAZNÍKU.
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(pokračování ze str. 8)
né. Mezi ostravskými dělníky sílil vliv sociální demokracie. Čelný představitel soc.
dem. v Ostravě Čurda-Lipovský (městský
zastupitel, radní, po r. 1948 krajský tajemník KSČ) zakládá sdružení bezvěrců
a vydává Volné slovo. Kolik našich občanů v té době přestoupilo nebo úplně odešlo z církve, se nepodařilo zjistit.
Sboru pro postavení filiálního kostela
v Proskovicích se podařilo v rámci parcelace kapitulního statku v r. 1924 zakoupit
pozemek, který však svou rozlohou posta-

čoval jen pro kostel. S ohledem na poválečnou bídu a pozdější hospodářskou krizi
stavba postupovala velmi pomalu. Nebylo žádných dotací ani velkých dárců. Do
začátku druhé světové války byly zabetonovány základy a nakoupeny cihly. Přes
zákaz německých úřadů stavba pomalu
pokračovala. Jako by se v té těžké době
naší lidé bez rozdílů vyznání semkli ve
víře a vzdoru všem příkazům. Sedláci zajistili dřevo na krovy a místní řemeslníci provedli odbornou práci, včetně oken.
V roce 1945 se však v důsledku padlých při
osvobozovacích bojích rozběhla a uspí-

Pozvánka na tradiční utkání

Svobodní x Ženatí 2016!
Milí přátelé
proskovického fotbalu!
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční
fotbalový zápas roku, který se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016 od 15:00 h na
proskovickém hřišti u mlýna!! Věříme,
že nám vyjde počasí, jak tomu bylo loni,
a společně si všichni užijeme kvalitní fotbal a spoustu zábavy okolo něj.
Malé ohlédnutí za minulým rokem:
V první řadě velmi děkujeme všem divákům, kterých přišlo rekordně nejvíce za
poslední desítky let! Díky velmi teplému
počasí a únavě hráčů fotbalové tempo ke
konci samotného zápasu trochu upadalo
– a není se čemu divit, když ženatí hráči
měli na střídání jen jednoho borce a svobodní dokonce nestřídali vůbec! Nebylo koho! Máme volat na poplach? Doufáme, že ne, a že letos přijde více zapálených
hráčů, kteří budou mít chuť si zahrát!
Nyní se dostáváme k samotné hře. Oba
týmy hrály v poli velmi vyrovnanou partii, přesto svobodní měli více gólových
příležitostí, které bohužel nedokázali využít. Naštěstí svobodný mládenec Zdeněk
Kvita proměnil penaltu, prudkým bodlem
doslova prostřelil gólmana. Druhý gól
svobodných pak ještě vsítil Tomáš Lyčka,
pak už to bylo pouze obstřelování kopřiv.
Za ženaté se prosadil Petr Palička a snajpr Jarek Dorotík. Takže po 90min. za stavu 2:2 došlo až na penaltový rozstřel. Oba
výborní brankáři Martin Syslo a Honza
Turčínek chytili po jedné penaltě. A když
v páté penaltové sérii nastřelil svobodný
Tomáš Lyčka břevno, postavil se k penaltě Jarda Dorotík, který nekompromisně
zavěsil a vykopal ženatým vítězství!
Letos pro vás připravíme opět stánek
s občerstvením, ale tentokrát ještě s většími lahůdkami, než obvykle. Na čepu bude
tradiční Radegast 10° (který určitě jen

tak rychle nedojde) a pro pivní fajnšmekry Bandit 13° z Beskydského Pivovárku.
A snad vyzkoušíme i Starobělský ležák!
Dále čepovaná kofola a k jídlu se bude podávat kotlíkový guláš od mistra! Vše za lidové ceny! Pro děti i dospělé máme opět
připravenou tradiční zábavu - střelbu
na cíl v brance. A letošní bonbónek akce
bude speciálně pro děti nafukovací skákací hrad!
Výzva pro všechny ženaté, svobodné i rozvedené fotbalisty z Proskovic: Máš-li doma kopačky, tak neváhej a přijď si zahrát, určitě nebudeš
litovat. Kompletní sady dresů pro oba
týmy jsou zajištěny, startovné a guláš pro
hráče zdarma! Takže sraz 7. 5. 2016
ve 14:30h na hřišti!
Na druhou květnovou sobotu tímto srdečně zveme všechny fotbalové příznivce,
rodiny, manželky, přítelkyně, děti a také
naše věrné a famózní fanoušky na skvělý
sportovní a společenský zážitek!
A na závěr pozvánka pro všechny fotbalové zájemce: rádi mezi námi přivítáme
další sportovce, kteří mají zájem s námi
chodit hrávat pravidelně fotbálek. Začínáme hrát od 2. dubna každou neděli na
proskovickém fotbalovém hřišti u mlýna, vždy od 17:00h! Veškeré informace
najdete na našich webových stránkách
www.pazdernuvfotbalek.estranky.cz, kde
nalezneš i všechny fotografie z předešlých
fotbalových akcí!
David Lyčka

šila, u lesa při cestě do Krmelína, stavba
hřbitova. Byla postavena brána a oplocení. Práce na výkopu studny však nepřinesla kladného výsledku, neboť voda nebyla
nalezena. Většina našich občanů se rozhodla pro exhumaci svých předků a jejich
převoz ze Staré Bělé na nový hřbitov do
Proskovic. Souběžně probíhaly i práce na
kostele, které byly dokončeny v prvním
čtvrtletí 1946. Vše probíhalo bezplatně,
vlastními silami a všichni byli hrdi nad
dokončeným dílem, splněným snem minulých generací.
Jiří Lyčka, kronikář

Ostrava tvoří nový,
„fajnOVy“ strategický plán,
vybízí lidi k zapojení
Ostrava se pustila do tvorby nového
strategického plánu. Město chce do roční přípravy plánu zapojit nejen odborníky,
ale také veřejnost. Spustilo stránky www.
fajnova.cz, kde jsou aktuální informace
a zajímavosti o tvorbě plánu. Lidé se do něj
mohli zapojit poprvé v únoru, vyplněním
internetového dotazníku.
„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města
by proto měli být přirozeně součástí jeho
tvorby. K zapojení budeme veřejnost během roku průběžně vybízet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Plán má být
hotový do konce roku 2016. Kromě magistrátu a veřejnosti budou vyzvány ke spolupráci všechny městské obvody, organizace
města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví lídři.
Tvorbu plánu zahájila analytická část,
do které se v únoru vyplněním dotazníku zapojilo několik tisíc Ostravanů. Výsledky dotazníkového šetření najdete na
stránkách fajnova.cz nebo na facebookové stránce fajnOVA. Souběžně vznikají pracovní skupiny, připravují se odborné i veřejné diskuze nebo řízené rozhovory
s odborníky.
Město se vydalo cestou otevřené komunikace přípravy plánu a zapojování, což je
zároveň novinka i trend, kterým se při plánování vydávají evropská města a metropole. Chystá mnoho zajímavých akcí, na
kterých lidé budou moci vyjádřit vlastní
představy o budoucnosti Ostravy nebo přijít s vlastními konkrétními podněty, co ve
městě změnit k lepšímu.
Strategický plán je důležitým dokumentem, který určuje rozvojové priority města. Nový plán se vyhlíží do roku 2023, ale
přesahuje do dalších 20-30 let. Ostrava
připravuje ambiciózní plán, který přinese
prosperitu a vylepší vnímání města v očích
obyvatel, návštěvníků, sousedů i ve světě.
Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy
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Naše maratónské běžkyně
Když jsem dříve psal o našich
sportovcích, kteří skvěle a různě reprezentují Proskovice, tak jsem se
rozhodl napsat i pár slov o našich
mladých ženách, které si vybraly
poněkud neobvyklou atletickou disciplínu - maratónské běhy. Monice
Dvorské i Kateřině Growkové jsem
položil pár otázek a jejich odpovědi
s fotografiemi jsou zde.

M.: Začala jsem skokem vysokým a skončila u dálky. Běh byl jen
osobním návratem k atletice poté,
co jsem se po gymnáziu rozloučila
s tréninkovou skupinou. Trenérem
mi byly chytré knihy a fóra zkušených běžců na internetu.
K.: Byla jsem vždy spíše vytrvalostní typ. Prostě jsem si potřebovala vyčistit hlavu běháním.

Moniko a Katko, jak jste se seznámily s lehkou atletikou?
Monika: Bylo to na ZŠ a po školních závodech si mne převzali do skupiny SSK
Vítkovice. Atletika si mne našla sama.

Měly jste úspěchy i v jiných
sportech?
M.: Těch úspěchů moc nebylo,
ale nechybělo nadšení.
K.: Absolvovala jsem úspěšně
několik dálkových běhů na lyžích.
Které sporty se vám ještě líbí
natolik, že byste se jim mohly věnovat?
M.: V posledních létech je to cyklistika na horském kole. Na rozdíl od běhu se
musím soustředit jen na techniku, terén
a přírodu kolem.
K.: Jsou to právě běhy na lyžích.
Počítáte v tomto směru se změnou
v budoucnu?
M.: Ráda bych se horskému kolu i běhání věnovala i nadále. Ale brzy budu rodit
a tak to bude hlavně – podle Miloše Hořínka - „kočárkokros“. To je taky skvělé.
K.: Pravděpodobně ne, se sněhem to
není slavné a raději zůstanu u klasického
běhu.

Katka: Jako malá jsem chodila na vítkovický stadión. Celá rodina mamky se věnovala atletice. A moje první závody byly
na Čokoládové tretře.
Kdo měl na vás největší vliv?
M.: Jednoznačně Šárka Radoslavičová.
Dala nám všestranné základy a chtěla maximální výkony. Ne všichni jsme ji tehdy
dokázali ocenit.
K.: Jednoznačně rodiče a paní učitelka
Mgr. Eliška Chrástecká na ZŠ Stará Bělá.
Kdo byli vaši první trenéři?
M.: První a poslední byly Eugenia Dubnova v SSK Vítkovice. Byla přísná a nekompromisní a mimo atletickou průpravu mi dala i pár životních lekcí.
K.: Nikdy jsem neměla trenéra, ale radím se se strýcem Vladimírem Černým.
Trénuje vítkovické atlety.
Přes které disciplíny vedly vaše cesty k vytrvalostnímu běhání?

Dosti se mluví o aktivitách seniorů.
Podle vás – které sporty jsou pro ně
nejvhodnější?
M.: Viděla jsem sedmdesátníky, kteří
s úsměvem běhají maratóny. Jindy zase
děti, kterým dělá problém vyjít do kopce.
Koho označit za seniora? Je třeba omezit
výmluvy a pozvolna začít třeba svižnou vycházkou.
K.: Znám dost lidí, kteří chodí plavat.
I vysokohorská turistika stojí za to.
Kdy jste běžely svůj první maratón
a kde?
M.: Poprvé to bylo v kanadském Torontu na jaře 2014.
K.: Bylo to v dubnu 2014 a byl to Brněnský půlmaratón.
Jak se díváte na jiné maratónské
disciplíny – triatlon, běhy na lyžích
apod.?
M.: Je zajímavé, jak rychle roste komunita extrémních sportovců. Triatlon je
opravdu těžký a startovní pole praskají ve
švech. Před nimi smekám!

K.: Dálkové běhy na lyžích jsou velice
atraktivní, mám za sebou zkrácenou Jizerskou 50, Jesenickou 70 nebo Engadin Skimarathon (Švýcarsko). Maratón si
taky určitě vyzkouším, ale čekám na ideální formu.
Máte např. pro štafetu kolegy nebo
kolegyně?
M.: Jednou jsme běželi s kolegy z práce,
ale nejraději běhám sama.
K.: Běhání se stalo v ČR populární
a mnoho kamarádů a kolegů se zúčastnilo
právě takových běhů. Kvůli studijním povinnostem mi to zatím nevyšlo.
Kolik toho už máte za sebou?
M.: Mám 3 maratóny a 2 půlmaratóny
K.:: Mimo lyžařské běhy mám za sebou
tři půlmaratóny.
Znáte naše místní borce Pavla Matěje a Miloše Kováčecha?
M.: Znám.
K.: Jména znám, ale osobně ani na trati jsem se s nimi ještě nepotkala.
Na co se připravujte v r. 2016?
M.: Chystám běh na nejdelší trať svého
života – na mateřství.
K.: Určitě to bude zase oblíbený Brněnský půlmaratón. A možná to bude i ten
Ostravský maratón. Vždyť je nejstarším
v ČR!
Co doporučujete novým zájemcům
o sport vůbec?
Monika: Nebojte se začít, počáteční neúspěch je podnětem ke zlepšení. To je jasné.
Katka: Pro mne je to odreagování a úžasná náplň volného času. Každé
sportování tě pozitivně naladí. A existuje spousta pohybových aktivit i pro začátečníky.
Ptal se a zaznamenal Karel Sýkora
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Slavnostní hasičský rok 2016
Vážení spoluobčané a čtenáři, dovolte
mi vás touto cestou seznámit se současným děním ve Sboru dobrovolných hasičů Proskovice.
V lednu jsme se již sešli na Výroční valné hromadě, která se konala 24. 1. 2016
v hostinci U Psoty, kde jsme shrnuli rok
loňský a představili plán na rok letošní,
který bude probíhat ve slavnostním duchu.
Jak jistě všichni víte, náš sbor letos slaví
jubileum 130. let trvání od založení. Toto
jubileum je pro nás velmi významné, proto mu chceme věnovat velkou pozornost
a také s ním spojit nadcházející akce letošního roku. Hlavní a nejbližší akcí roku
bude slavnostní Výroční valná hromada,
která se bude konat 21. května 2016.

A jaký bude program?
V ranních hodinách proběhne průvod na proskovický hřbitov, kde položíme smuteční věnec ke vzpomínce na naše
zesnulé členy. Následovat bude slavnostní oběd v hostinci U Psoty, po něm krátký
program, v němž se ohlédneme za histo-

rií našeho sboru. Můžete zde nahlédnout
do kroniky, potěšit se historickými fotografiemi a také si prohlédnout náš poklad
– historickou hasičskou stříkačku Zikmund. Poté se přesuneme z historie do
přítomnosti, kdy ve spolupráci s našimi spřátelenými sbory
a HZS MSK provedeme prezentace novodobé hasičské techniky. Myslím, že náš sbor má
být na co hrdý, protože patříme mezi nejstarší sbory vůbec
a v naší historii i současnosti dosahoval vždy úctyhodných úspěchů na poli hasičského sportu
i v oblasti pohotových zásahů
pro obec Proskovice. Proto také
doufáme, že se sejdeme v hojném počtu a naše jubileum, jak se patří
„po hasičsku“ oslavíme.
A jaké plány kromě oslav máme v tomto roce? Jako hlavní cíl a úkol jsme si zadali naplno se věnovat našim nejmladším
členům a spolu s tím uskutečnit nábor nových žáků, který by měl proběhnout v měsíci březnu. Dále se chceme zaměřit na

zkvalitnění naší výjezdové jednotky, kde
plánujeme proškolení některých členů
v Ústřední hasičské škole SH ČMS v Jánských Koupelích a zároveň nadále usilovat o výstavbu nové Hasičské zbrojnice.
Závěrem mi ještě dovolte zmínit se o
akcích již proběhlých. Hlavně to byl náš
tradiční hasičský ples, konaný 6. 2. 2016
v místní Sokolovně, který dopadl nad
naše očekávání. Pyšnili jsme se velkou
účastí hostů a jejich neutuchající zábavou. Nebylo divu, že kapela hrála do brzkých ranních hodin.
V měsíci únoru se delegáti našeho sboru David Michálek a Zdeňka Sojková zú-

častnili Okrskové výroční valné hromady
konané 13. 2. 2016 ve Staré Bělé. Na programu byla volba nového starosty a místostarosty okrsku a přehled činností sborů (Zábřeh, Hrabová, Stará Běla, Nová
Běla a Proskovice) za rok 2015.
za výbor SDH Proskovice
Zdeňka Sojková

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou
Jednou ze základních povinností nejen
fyzických, ale i podnikajících fyzických
a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru bezodkladně každý požár.
Za požár je považováno každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke
škodám na materiálních hodnotách. Za
požár se považuje i nežádoucí hoření, při
kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Je asi všem jasné, že pokud někdo uvidí hořící dům nebo jiný objekt, přivolá
hasiče. Až příliš často se ale stává, že nejen občané, ale podnikatelé, nehlásí hasičům malé požáry, které uhasí vlastními
silami a z jejich pohledu vypadají zcela
banálně. V konečném důsledku však tyto
nehlášené požáry mohou generovat ná-

sledné velké finanční ztráty. Teď nehovoříme o tom, že za neoznámení požáru
hrozí pokuta, přitom ani ta nemusí být
úplně zanedbatelná. Neoznámení požáru je u občanů přestupkem, za který hrozí pokuta až 25 tisíc korun. U firem je takové jednání správním deliktem, za který
hrozí sankce až 1 milion korun.
Je zde ale druhý aspekt a tím je finanční plnění pojišťoven. V případě, že chcete
uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, pak pojišťovna požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný Hasičským záchranným sborem. V případě,
že je požár ohlášen s velkým zpožděním
nebo je místo požáru již uvedeno do původního stavu, nelze provést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči nejsou
schopni doklad pro pojišťovnu s potvrzením o požáru a uvedením příčiny požáru
vydat. Pojišťovna pak zpravidla nevyplatí

pojistné plnění. Shrnutí na závěr. Každý
požár, i uhašený vlastními prostředky či
samostatně např. v důsledku nedostatku
vzduchu, je nutno ohlásit vždy a bez odkladu na tísňové telefonní číslo 150 nebo
osobně, na kteroukoliv stanici Hasičského záchranného sboru kraje. Do příjezdu
vyšetřovatele požárů nic neuklízet, na nic
nesahat, ponechat místo požáru tak, jak
jsme jej objevili či v tom stavu, v jakém
je po uhašení. Po příjezdu vyšetřovatele
s ním spolupracovat a poskytovat požadovanou součinnost např. osobní údaje,
doklady ke stavbě, výrobkům a další informace. V případě nutnosti poskytnout
i vzorky, kterými mohou být například
spotřebiče, části strojů, chemické látky
a podobně.
kpt. Ing. Petr Holub
metodik-vyšetřování požárů
HZS Moravskoslezského kraje
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Preventivní
pracovní listy
Ostravští policisté začali v rámci svých
besed, nejen na základních školách, používat nové preventivní pracovní listy
v rámci projektu „Prevence pro všechny“.
Listy tématicky doplňují besedy na témata: rizika komunikace na sociálních
sítích, drogy a alkohol, bezpečné chování v silničním provozu, trestní odpovědnost, šikana –
kyberšikana, vlastní bezpečí, práce policistů. Listy jsou
vhodně vytvořené, jak pro žáky prvního stupně, tak
i druhého stupně základních škol popř. i studenty středních škol. Dají se kombinovat s jinými policejními projekty realizovanými v rámci Moravskoslezského kraje.
Listy jsme vytvořili pro lepší orientaci v tématu
v rámci besedy. Vyplněné listy si žáci ponechávají, přičemž jim doporučujeme ještě doma s rodiči si pohovořit na dané téma.
K pracovnímu listu „šikana x kyberšikana“ na prvním
stupni používáme i četbu z knihy „Policejních pohádek“ příběh Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi
a jak ho Oldřich zachránil. Žáky seznámíme s příběhem
a následnou prací s listem lépe porozumí problematice.
Součástí besedy jsou i příklady z praxe a vlastní zkušeností dětí.
O „Policejní pohádky“ je zájem i z řad městských
knihoven. Například ve Vratimově proběhlo čtení spojené s besedou na téma práce policistů. Žáci prvního
stupně se zájmem pracovali s preventivními listy a blíže se seznámili s prací policistů. Vhodně ilustrovaný list
rozšířil dětem obzory v policejní oblasti a již vědí, že
v policejní praxi existují i kriminalističtí technici, pyrotechnici, dopravní policisté apod.
Vhodně sestavený je také list týkající se „rizik komunikace na sociálních sítích“. Žáci mají do postav vepsat
informace, které zveřejnili na internetu na sociálních sítích ve svých profilech. Ve chvíli, kdy tyto mnohdy osobní údaje mají reálnou podobu na papíře, začíná být mezi
žáky rušno a začíná se rozvíjet diskuze proč to psát, obava ať tyto údaje nevidí spolužák apod. Zreálněním virtuálního světa začíná zajímavá beseda, kde se žáci seznámí nejen s riziky virtuální komunikace, ale i s příklady
z policejní praxe. Poté je již na každém co si z besedy
odnese a jak bude myslet na svou bezpečnost v rámci
virtuálního světa.
Listy na téma „vlastního bezpečí“ rozebírají bezpečné
chování doma a během pobytu venku. Součástí besedy
je i nácvik volání na tísňovou linku, ale i popis události či popis osoby. Všechny besedy jsou vhodně doplněny
prezentací, filmy či příklady z praxe.
Preventivní pracovní listy ilustrovala paní Šárka Nogová, která již ilustrovala knihu „Policejních pohádek“,
ale i pracovní sešit Poldík Webík 2.0. Jednotný vizuál
se tak promítá do jednotlivých projektů, což podtrhuje komplexnost projektu „Prevence pro všechny“ a možnost využití nejen v Ostravě.
por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

25 let chráněné
krajinné oblasti Poodří
Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste jistě
narazili na různé informační tabule a cedulky, a tak
nebude možná od věci, udělat přehled těch nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule s velkým státním znakem bývá umístěna na vybraných,
více frekventovaných místech při hranici CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň, protože tato jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného území evropské soustavy Natura 2000. V Poodří je to jednoduché, neboť platí, že území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato
cedulka na stejném označníku, jako tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak byla
uvnitř ní vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která
mají specifické ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme v Poodří jen jednu (NPR
Polanská niva), jde o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což naznačuje slovo „národní“ (podobně existují v památkové péči národní kulturní památky). Je to jediný typ území, kde je přímo ze zákona
o ochraně přírody a krajiny omezen pěší pohyb návštěvníků pouze na
cesty vyznačené orgánem ochrany přírody. Označuje ji tabule s velkým státním znakem, cedulka s kategorié a názvem území a pruhové
značení (viz dále).
Přírodní rezervace a přírodní památky
– rozdíly mezi nimi nejsou podstatné, přírodní památky bývají častěji geologického nebo geomorfologického charakteru.
V Poodří je jich celkem osm a jejich hranice poznáme podle cedule s malým státním znakem a cedulkou označující kategorii chráněného území. Tabule nalezneme
především poblíž komunikací, hranice jsou
však vyznačeny po celém obvodu území tzv.
pruhovým značením. To bývá většinou na
stromech – dva vodorovné červené pruhy.
Jeden z pruhů však není po celém obvodu
kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že
pokud vidíme dva pruhy, jsme mimo chráněné území a pokud jeden, jsme uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, jsou tabule, které označují
jednotlivé památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si
už něco pamatují a podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“, v Poodří ale potkáme mnoho různých informačních panelů, které seznamují pěší i cyklisty s přírodou i historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou
se vrátíme příště.
A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda
a člověk v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „vstupujete do
přírodně zvlášť cenného území, chovejte se proto citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné uvádět konkrétně, co je slovem nepoškozovat míněno – ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli
všichni příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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Tříkrálová sbírka pomůže potřebným lidem.
Děkujeme dárcům i dobrovolníkům.
V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se
díky štědrosti obyvatel Ostravy a dalších obcí a účasti okolo třinácti set dobrovolných
koledníků shromáždila částka
1 673 867 Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb klienty mobilního hospice, pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných
dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci.
Již po šestnácté přinášeli Tři králové do domácností přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a přinášeli
dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru. „Letošní sbírka předčila veškerá očekávání, neboť díky štědrosti dárců
a úsilí dobrovolných koledníků její výsledek překonal ten
loňský o více než 220 tis. Kč.
V Ostravě a přilehlých obcích
se zapojilo do sbírky tři sta třicet skupinek koledníků, nově
se ke sbírce připojili dobrovolníci v Klimkovicích a některá ostravská skautská střediska. Vynikající výsledek sbírky
je projevem solidarity a důvěry přispěvatelů“ komentuje s vděčností výsledek sbírky
Martin Pražák, ředitel Charity
Ostrava.
Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu
Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních služeb a možností pro jejich rozvoje. „300
tis. Kč ze sbírky využijeme pro
dofinancování rekonstrukce
tréninkových prostor, kde již
od března 2015 probíhá sociálně aktivizační program pro
lidi ohrožené sociálním vyloučením, 150 tis. Kč podpoří
dlouhodobě ztrátovou službu
mobilního hospice sv. Kryštofa a 90 tis. Kč pečovatelské
služby střediska Matky Terezy, které jsou dlouhodobě
ztrátové atd.“ uvádí některé

oblasti využití Tříkrálové sbírky 2016 Martin Pražák.
„Charita sv. Alexandra bude
z letošní sbírky financovat především rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává
více než šedesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi
s duševním onemocněním“.
Informuje Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze
zdravotních důvodů nemohou
pracovat v běžném provozu
a nacházejí uplatnění v chráněných dílnách. Charita sv.
Alexandra je v našem regionu
jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním
omezením.
Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra.
Z celkově vybrané částky 1 673
867 Kč je 65 % (celkem 1 088
014 Kč) určeno na financování
předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 %
z částky bude použito na tyto
aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %),
dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např.
Ukrajina, Etiopie, Filipíny
(10 %), pomoc Charity Česká
republika při mimořádných
událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo
zahraničí (5 %), organizační
náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5
%). Do Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět v průběhu
celého roku formou dárcovské
SMS ve tvaru DMS KOLEDA
zaslané na číslo 87 777.
„Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2016 připravujeme jako poděkování za jejich
dobrovolnou pomoc divadelní představení v Divadle lou-

tek Ostrava a také společné
bruslení na Zimním stadionu
Sareza.“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky
a dobrovolníků v Charitě Ostrava. Poděkování patří také
každoročně nepostradatelným
koledníkům Tříkrálové sbírky z Brušperka a Šenova. „Za
podporu a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2016 bych chtěl
poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dal-

ším, kteří se na úspěchu akce
na podporu sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi podíleli“ děkuje ředitel Martin Pražák.
Přehled záměrů využití Tříkrálové sbírky je dostupný na
webu www.ostrava.charita.cz.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2016, děkujeme!
Ing. Dalibor Kraut
Útvar pro vztahy s veřejností
CHARITA OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17
703 00 Ostrava-Vítkovice

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2016
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
Brušperk
Děhylov
Dobroslavice
Heřmanice
Hošťálkovice
Hrabová
Hrabůvka
Klimkovice
Koblov
Krásné Pole
Krmelín
Kunčičky
Mariánské Hory
Martinov
Michálkovice
Mor.Ostr-katedrála
Nová Bělá
Salesiáni Dona Bosca
Petřkovice
Petřvald u Karviné
Plesná
Polanka n.Odrou
Poruba
Prchalov
Proskovice
Přívoz
Pustkovec
Radvanice a Bartovice
Slezská Ostrava
Stará Bělá
Svinov
Šenov a Václavovice
Třebovice
Vítkovice
Vratimov
Vřesina
Zábřeh
SZŠ Vítkovice
VOŠS
Biskupské gymn.
Gymnázium O.Havlové
M.Pražák
CELKEM

vykoledováno v Kč
59 362
25 978
28 101
16 458
22 788
73 045
35 072
71 178
11 180
46 940
57 590
1 720
40 596
18 826
3 609
34 740
47 943
19 087
64 421
47 614
52 858
23 907
119 112
8 157
29 574
26 866
48 530
48 767
2 496
120 036
64 955
92 388
74 251
7 640
27 133
61 036
63 361
4 779
8 970
6 754
7 932
48 117
1 673 867

počet pokladniček v ks
15
2
1
3
2
10
10
10
4
17
9
1
9
2
1
1
9
3
12
10
4
6
22
2
10
6
7
11
1
31
18
24
10
2
3
14
7
5
9
6
3
1
333
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Na nový kotel přispěje Ostravanům také město
Město Ostrava se připojilo k projektu tzv. kotlíkových dotací. Umožní tím lidem získat nové, ekologické
kotle v podstatě zdarma –
tak, že k financím z Evropské
unie zprostředkovaným Ministerstvem životního prostředí
a slíbenému příspěvku kraje
připojí i významnou finanční
částku ze svého rozpočtu.
Ostrava umožní vlastníkům rodinných domů, nacházejících se na území města, kteří k vytápění a ohřevu
vody dnes ještě používají staré neekologické kotle na pevná paliva, přidat k dotaci dalších 10 % z rozpočtu města.
„To znamená, že jim může být
poskytnuta dotace na výměnu stávajícího kotle za nový,
ekologičtější v rozsahu 90 %
až 100 % z celkových způso-

žádostí by měl být zahájen 1.
února 2016 s předpokládaným ukončením 29. dubna
2016.

bilých výdajů (které jsou maximálně 150 tisíc korun), a to
v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje,“ upřesnila
náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
Finanční podpora se týká
výměny stávajícího zdroje
tepla na pevná paliva s ruč-

ním přikládáním za zařízení
splňující požadavky tzv. Ekodesignu, tedy za kotel na uhlí,
kombinovaný kotel (uhlí +
biomasa), kotel na biomasu,
plynový kondenzační kotel
nebo tepelné čerpadlo.
Výzva pro občany je vyhlášena od prosince 2015, příjem

BETONOVÉ PLOTY

Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude v budově Magistrátu města Ostravy ve
středisku informačních služeb (hlavní budova, přízemí
vpravo) zřízen městský INFO
POINT ke kotlíkovým dotacím, kde budou každé pondělí od 13 do 17 hodin poskytovány informace (nikoliv
příjem žádostí – ty se podávají na krajském úřadě).
Více informací nejen o finanční podpoře města naleznete také na webu www.
dychamproostravu.cz a na telefonní lince 595 622 355.
Zdroj: Magistrát města Ostravy

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíē
x
x
x
x
x

Pletivové ploty, svaƎované sítĢ
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč
x
x
x
x
x

Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ

Tel.: 722 550 000

Tel.: 722 550 000
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ETS - Elektrotelevizní servis PETER
Opravy spotřební elektroniky
Televize - Monitory - Audio-Video - DVD - Satelity - Set Top Boxy
Opravy mobilních telefonů
Opravy domácích elektrospotřebičů
Žehličky - Vysavače - Mikrovlnky - Fény - Holící strojky
Montáže televizních antén a satelitní techniky
Likvidace elektroodpadu
Evžen Peter
Kostelní 174
739 24 KRMELÍN
ets@krmelin.com

Proskovický
cký

Florián

737 410 004 T-Mobile
722 791 598 O2
773 022 556 Vodafone

www.ets.krmelin.com
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