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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v letošním roce městský obvod Proskovice usiloval o zdokonalení údržby obce. Bylo ošetřeno a natřeno zábradlí u chodníku na ul. Světlovské
(116 160,- Kč), pravidelně udržována veřejná zeleň, obecní pastviny a cyklostezka (159 424,- Kč),
došlo k výměně oken v domě
s malometrážními byty (496 561,- Kč),
v kuchyni MŠ byla instalována vzduchotechnika (1 013 071,- Kč) a právě
probíhá výměna výtahu v malometrážkách (781 562,- Kč). V ZŠ byl doplněn kamerový systém pro zvýšení
bezpečnosti - 18 080,- Kč. Podle plánu jsme také zrevitalizovali zeleň na
hřbitově (308 tis. Kč) a u pomníku (324 tis. Kč). Magistrát města Ostravy zainvestoval a Lesostavby Frýdek Místek zrealizovaly Odvodnění
volnočasového areálu (7,1 mil.
Kč) a firma Hydrospor dokončuje
1. část kanalizace (lokalita Frankova) v ul. Na Smyčce (13,5 mil. Kč).
Všechny uvedené akce a projekty prochází přípravou, na které se podílí svým
dílem všichni úředníci našeho úřadu. Děkuji jim za zodpovědné vedení
administrativních kroků v rámci realizace projektů. Samospráva se státní správou v našem obvodě hledá vždy
cestu pozitivní, čili jak jdou věci
věc udělat,
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Zimní vydání 2017
účelem snahy o koncepční řízení městského obvodu.
V příštím roce chceme provést Estetizaci ulice Na Smyčce (1,2 mil.
Kč - chodník, přechod pro chodce
od kapličky k RD Brudowských, odvodňovací žlaby nahradit bezpečným
štěrbinovým žlabem, vyměnit starou
čekárnu za novou a upravit zelené plochy). V rámci dokončení kanalizace firma Hydrospor provede
zaasfaltování ulice v celé šíři.
Konečně bude možné zrealizovat i Revitalizaci
Mlýnského náhonu! Finanční prostředky na realizaci v roce 2018 máme schváleny Magistrátem města Ostravy
(7,8 mil.Kč). Taktéž finanční prostředky na projekt Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ul. (3,2 mil.Kč).
Bohužel se nám nepodařilo získat
dotaci od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR na výstavbu
hasičské zbrojnice a z Integrovaného regionálního operačního programu
2014-2020 na vybudování víceúčelové učebny pro polytechnickou výuku ZŠ (dílna v suterénu MŠ). Samozřejmě své úsilí o zajištění finančních
prostředků na plánované projekty neopustíme a budeme hledat možnosti financování dál.
V zájmu MOb Proskovice je také řešení dopravních problémů. S rozšiřováním průmyslové zóny v Mošnově se
výrazně zvýšil průjezd motorových vozidel na ul. Staroveské, porušování povolené rychlosti je na denním pořádku.
Proto městská policie provedla v září
měření průjezdu a rychlosti v úseku

od Staré Bělé po křižovatku Staroveské a Světlovské ul., které prokázalo, že
třetina projíždějících vozidel porušuje
rychlost. S výsledky měření jsme se
obrátili na odbor dopravy MMO s žádostí o vybudování úsekového měření v uvedené lokalitě. Magistrát přijal
naši žádost s náležitou vážností, bude ji
řešit spolu s dalšími žádostmi o úsekové měření v jiných obvodech najednou.

Žijeme příliš rychle. Komunikace většiny z nás probíhá
přes mobily, počítač, pohledy k Vánocům posílá už málokdo a přímá setkávání se v rodinách odehrávají jen na velké svátky.
I sousedé se potkávají na cestách jen
v autech a přestávají o sobě vědět. Vím,
že poetická doba škubaček, domácích
zabíjaček, kdy se lidé scházeli, aby pomohli jeden druhému a po práci poseděli v dobré pohodě, se nám nevrátí.
Neváhejme proto a vykročme alespoň
na procházky do prostoru naší obce,
kde je možné obdivovat přírodu Poodří
od Hrázky k Odře, les ve směru na Krmelín a Starou Ves, pozdravit přátele
a sousedy v hospodě, v garáži nebo ve
stodole. O co nám vlastně v životě jde?
Potřebujeme hlavně zdraví, fungující
rodinu, práci, střechu nad hlavou, bezpečí a radost ze života. Přejme si navzájem a snažme se, ať nám tyto
y hodnotyy
vydrží. Ve známé písni Zdeňka Svěráka je ukryto všechno.
„Je prosinec
osinec a vrabec
prosí: Mějme lásku v duších…“
uších…“
Marie Matějová
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svém 19. zasedání mimo jiné:
 vzalo na vědomí rezignaci Ing. Milana Balabána na funkci člena Rady městského obvodu Proskovice k datu
12. 9. 2017
 zvolilo pana Radovana Matěje členem Rady městského obvodu Proskovice s účinností od 11. 10. 2017.

Rada na svých schůzích mimo jiné:
 vzala na vědomí zprávu nezávislé odborné technické kontroly víceúčelového a dětského hřiště,
 na základě vyhlášené veřejné zakázky rozhodla
o zadání veřejné zakázky na výměnu výtahu v domě
s malometrážními byty Na Smyčce 5/317 firmě CENOK výtahy a.s.
 schválila Směrnici č. 1/2017 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení a Směrnici č. 2/2017 pro evidenci majetku,
 rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky na akce
– revitalizace zeleně na hřbitově v Proskovicích
a revitalizace zeleně v okolí památníku obou světových válek, firmě Ing. Kristián Korner,
 rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky firmě
Sojka Václav - zimní údržba – odstraňování sněhu
z místních komunikací
 rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky firmě
Sojka Stanislav - zimní údržba – odstraňování sněhu z chodníků a provádění posypu místních komunikací a chodníků,

 na základě vyhlášeného záměru pronájmu rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
– pošta od 1. 1. 2018,
 schválila harmonogram prací pro sestavování návrhu rozpočtu MOb na rok 2018, návrh rozpočtového výhledu na léta 2019-2021 včetně návrhu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2018
a střednědobý výhled na léta 2019-2020,
 schválila Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ,
 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k datu 30. 9. 2017 a přijala Zprávu o činnosti této organizace za školní rok
2016/2017,
 vzala na vědomí studii pod názvem „Vybudování
dvou autobusových zastávek a autobusové točny
v Ostravě-Proskovicích“,
 schválila plán zimní údržby pro rok 2017/2018,
 schválila rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
na rok 2018 a střednědobý výhled na léta 20192020.
Miloslava Vidličková

Omezení úředních hodin v závěru roku
na Úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2017 bude středa 27. 12. 2017 s úředními hodinami
od 8:00 do 17:00 hodin.
První úředním dnem v roce 2018 bude úterý 2. 1. 2018 s úředními hodinami
od 8:00 do 14:00 hodin.
Děkujeme za pochopení a přejeme klid a pohodu v době vánoční
a do nového roku vše dobré.

Miloslava Vidličková
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INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA
V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna
2018 od 8:00 do 14:00 hodin se uskuteční volba prezidenta republiky.
Případné druhé kolo by se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2018 ve stejných časech,
jako kolo první.
Po všechny tyto dny bude v Proskovicích otevřena volební místnost v prvním patře budovy úřadu na ul. Světlovská 2/82.
V případě zájmu nemohoucích občanů volit mimo volební místnost je toto nutno nahlásit předem na úřadě nebo nejpozději v pátek 12. 1. 2018 přímo ve volební místnosti členům volební komise. Členové volební komise pak navštíví tyto občany s přenosnou
volební schránkou v sobotu dopoledne.
Voličské průkazy můžeme na úřadě vydávat nejdříve od čtvrtka 28. 12. 2017. O vydání voličského průkazu může volič osobně požádat do 10. ledna 2018 do 15:30 hodin na úřadě, kde si jej zároveň i převezme.
Náležitosti ohledně voličských průkazů v rámci těchto voleb upravuje § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz/
volby)
Věra Adámková

LETNÍ ČEKANÁ
Tak, jako s příchodem podzimu si
stále častěji vzpomínáme na jarní a letní měsíce, tak se nám s postupujícím věkem vybavují zejména ty zážitky starší,
po řadu let zapomenuté.
Motto: Stará baba se čerta bojí.
A má proč.
U nás máme pěkný hřbitov (to je hodně blbý začátek mysliveckého příběhu). Takový ze staršidláckých pohádek.
Ze strany od vrat les, ze tří ostatních pole. Na kopečku a od dědiny tak půl kilometru. Slunko do něj v létě pálí celý
den a na večer, když pak pomalu zapadá, chodí babky zalévat kytky na té poslední zahrádce.
U tohohle hřbitova s večerem vycházel
do obilného lánu srnec. Nijak zajímavý, nijak silný, takový průběrný každým
coulem. Celé jaro jsem ho sledoval. Napřed v osení jařiny, pak v zelené mladi
a poslední dny ve zlátnoucí pšenici, kterou drtil labužnicky mezi zuby. Protože v okolí nebylo vhodné místo pro posed, a ze země se tam střílet nedá, nějak
jsem tohohle srnce vypustil a obeznával
jiné. Jak už to bývá, bez úspěchu. Všude
mladí i starší, všichni nadějní, chovní;
minimálně okresní fešáci. Zkrátka nic.
Když jsem se tak jednou za šera vracel z lesa domů a v červáncích zahlédl nad obilím, kousek od černé siluety
hřbitovního plotu, hlavu toho zapomenutého parůžkáče, vybavila se mi vzpomínka z dětství, kdy mě babička s sebou brala na večerní „zalívání hřbitova“

a já vyplňoval dobu, než si odbude svou
práci, bohulibou klukovskou činností. Lozením po plotě a vysedáváním na
vysokých sloupcích z cihlového zdiva.
No tohle by přeci šlo, uvědomil jsem si.
S večerem zasednu na jeden z krajních
sloupků, které jsou ze hřbitovní strany
kryty tujemi a když srnec vyjde z lesa,
mohu klidně střílet. Vymyšleno, provedeno.
Po sedmé hodině jsem nenápadně vylezl na plot a usedl na sloupek. Nohama se docela pohodlně opírám o plaňky a pozoruji obilí, které je s večerem
tmavší, jak natáhlo barvu rudnoucího
slunka a zhoustlo ve vánku poletujícími
zrnky pylu, muškami, komáry a vším
tím hmyzím společenstvím.
Mezi hroby zavládl postupně klid.
Se soumrakem odcházejí poslední
lidé, konvičky kleply o sebe, jak je někdo uložil za náhrobek, kroky se vzdalují. Každou chvíli musí srnec vyjít. A
vyšel. Ostrým krokem zaběhl do obilí, zarazil se, nabral vítr a ztuhl. V ten
okamžik vrzla hřbitovní brána a u cisterny klepl kbelík. Poslední babka napouští vodu, žbrblá si u toho něco pod
nosem a šouravým krokem se blíží po
škvárové cestičce přímo za moje záda.
Když něčím zavadila o kamennou obrubu, srnec bákl, odskočil a zmizel v lese.
Tak a můžu jít domů.
Trochu ztuhlý jsem se s úlevou postavil na širokou betonovou dlaždici na vrchu sloupku s tím, že než slezu dolů, tak
si dám čoudíka. Zapálil jsem cigaretu

a zabáňal, až se mi v nehybném vzduchu hlava zahalila kouřem. Zároveň
jsem se otočil a přes vršky tujek, které
mi teď sahaly asi k pasu, nakoukl, která dobrá duše mi pomohla od úlovku.
Babka zalévá begónie. Podvědomě, jsa
k tomu od malička veden, jsem pozdravil. Co se dělo pak, na to se nedá zapomenout.
Ještě s klidným výrazem zaklonila
hlavu proti šedočervenému nebi a řekla „Dobrý ….“ Pak už jen zaječení a zvuk
rychlého běhu, který bych od sedmdesátnice nečekal. Bouchla brána, a kroky mizely na cestě do dědiny. Asi ještě
dvakrát se ozvalo vzdalující se vřískavé
„Jééé, jééé“ a klid.
Srnce už jsem tam později nikdy neuviděl. Horké dny způsobily, že ruch
na hřbitově se protahoval do noci a ten
srnci neradi.
Když jsem později dával tuhle příhodu k lepšímu, jeden z kamarádů reagoval slovy: „Ty jsi vůl. Viděl ses už někdy
v zrcadle? A představ si sám sebe, jak se
večer vznášíš v oblaku kouře nad hřbitovní zdí. Ta drbna si musela myslet, že
si pro ni přišel.“ Za těch více než třicet
roků, které od té doby uplynuly, jsem už
na hřbitovní plot nikdy nezasedl.
Milan Stoniš
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Místní rybáři a rybník Myslivjak
V Proskovicích je mnoho krásných přírodních zákoutí a jedním z nich je rybník
Myslivjak s mysliveckou chatou. O údržbu se starají proskovičtí rybáři místní organizace Českého rybářského svazu Stará Ves nad Ondřejnicí. Rybník je
chovný, což znamená, že na jaře se napustí a obsadí se násadou ryb – kapr, štika, amur a bílá ryba. V průběhu roku se
ryby pravidelně krmí a v listopadu se vyloví – letos byl výlov 21. 10. Ryby se třídí a rozváží do lovných rybníků, kde
si je rybáři mohou chytat na své pruty.
Nyní k našemu rybníku. Myslivjak byl
vybudován proskovickými občany v roce
1949 ručně. Rybník je napájen přítokem
z Jarkovského potoka, který ústí do slepého ramene Ondřejnice. Samotný Jarkovský potok přináší svým spádem a erozí
půdy velký problém. Časem zanesl pískem skoro celé slepé rameno a své dno
u přítoku do rybníka zvedl o 50 cm. Co
s tím? Ačkoliv byl vypracován plán revitalizace slepého ramene, a zaplacen, celá
akce spí, i když Ministerstvo zemědělství má dotační programy na zadržování vody v krajině. Proto se ptám, zda má

někdo odpovědný sílu na to, aby se revitalizace ramene realizovala? Naši předkové by určitě měli. V případě, že k tomu
nedojde, tak v dohledné době budeme
muset řešit nový přítok k našemu rybníku, abychom ho zachovali. Blíží se zá-

Přivítali jsme nové
občánky Proskovic

věr roku a s ním spojené vánoční svátky.
Přeji jménem rybářů všem občanům
Proskovic hezké Vánoce, dětem hodně radosti z dárků a do roku 2018 štěstí,
zdraví a mnoho úspěchů.
Ing. Václav Malínský

Čeští modeláři zaperlili
na mistrovství světa

Vítání dětí do života patří k nejmilejším obřadům. V našem
městském obvodě probíhá v návaznosti na počtu narozených
dětí obvykle dvakrát do roka - na jaře a na podzim.
A tak v pátek 3. listopadu přivítal pan místostarosta
Ing. Zdeněk Dvorský a členka zastupitelstva Mgr. Eliška Birková v prostorách úřadu 4 nové občánky Proskovic. Pro rodiče a jejich miminka připravily krátké vystoupení děti z mateřské školy a přidaly se tím k naší gratulaci. Přejeme malým
občánkům i jejich rodičům šťastný život plný lásky a porozumění.
Věra Adámková

V britském Telfordu proběhla na akci Scale Modelword
2017 největší modelářská soutěž na světě. Česká výprava se
vrátila s neuvěřitelnou nabídkou medailí, která ji pasuje na
špičku v oboru. Měla kolem 30 lidí, ale někteří vezli kromě
svých modelů i exponáty kamarádů, takže dohromady se zúčastnilo 45 autorů modelů. Českou republiku byli reprezentovat 2 členové klubu modelářů z Ostravy – modelářského kroužku ZŠ Proskovice, který vede Ing. Oldřich Václavík.
V kategorii Juniorů získal v Telfordu zlatou medaili Lukáš
Hložanka za model Messerschmitt Bf 110d. Blahopřejeme
k významnému úspěchu!
Marie Matějová
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Aktivity Kreativního klubu

Odvoz odpadů v období Vánoc

Opět se blíží vánoční čas a pro nás - ženy z Kreativního klubu, začala jako každoročně příprava na pečení a zdobení perníčků na Mikulášskou nadílku
pro děti naší Základní a Mateřské školy. Těšíme se na vánoční jarmark s ukázkami
našeho tvoření, který se uskuteční 1. 12. v restauraci U Psoty. Vyrobíme vánoční svícny a drobné dárečky. Členky
našeho Kreativního klubu
se pravidelně scházejí každé
pondělí v 16 hod. v keramické dílně mateřské školy.

Stejně jako každý rok, i letos společnost OZO Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období Vánoc. „O vánočních svátcích 25.
a 26. prosince přijedou vozy OZO Ostrava pro odpad podle
standardního harmonogramu jako kdykoliv jindy v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale v čase hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery zaplňují častěji. Proto v některých oblastech dokonce počítáme s posílením svozu, a to už
i v předvánočním období a pak mezi Vánocemi a Novým rokem. K takovým místům patří zejména ostravská sídliště
s vysokou hustotou obyvatelstva, a tedy i s větší produkcí odpadu,“ informuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává, že kontejnery na sídlištích je třeba o Vánocích
vyprazdňovat častěji i proto, že v prosinci odpad tradičně nabírá na objemu. „Zatímco v listopadu, kdy probíhá předvánoční úklid, máme statisticky podložen hmotnostní růst odpadu,
v prosinci zaznamenáváme hlavně jeho vizuální, tedy objemový nárůst. Odpadu je prostě kvůli obalům z dárků a nadměrného množství krabic objemově víc,“ pokračuje a přidává informaci o tom, že 25. a 26. prosince nebudou otevřeny
sběrné dvory. „V následujících dnech však budou k dispozici
podle klasického harmonogramu, v běžný den budou zavřeny pouze 1. ledna 2018, tedy na Nový rok v pondělí, kdy mají
zaměstnanci společnosti OZO Ostrava volno. Proto v tento
den výjimečně neodvážíme ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém týdnu tedy budou posunuty o jeden den, což je
podstatná informace zejména pro občany, kteří mají popelnici u rodinného domu a jsou zvyklí ji v určitý den přichystat k vyprázdnění. Na webových stránkách www.ozoostrava.cz rozhodně včas uvedeme všechny nezbytné informace.“

Náplní našeho klubu není jen tvoření, ale také pořádání různých akcí, jako
byla například exkurze do tiskárny
CZECH PRINT CENTER a.s. v Hrabové. Při letošním fotbalovém utkání
Svobodných proti Ženatým jsme zajistily stánkový prodej koláčů a u příležitosti slavnosti Svatojánského ohně jsme napekly
a prodávaly koláče a zákusky.
I v tomto roce jsme měly i několik výletů. Jedním z nich byl
výlet do Beskyd, na chatu jedné naší členky, kde jsme strávily hezký den procházkami a posezením u výborného domácího guláše. Dalšími výlety byly cesta vlakem do Olomouce spojená s prohlídkou krásného kostela na Svatém kopečku, nebo
návštěva Sanatorií Klimkovice, či jen krátké procházky po okolí Odry. Nenecháváme si ujít ani výstavy v Ostravském muzeu,
kde se letos vystavovaly korunovační klenoty. Také pravidelně rády přijmeme pozvání zahrádkářů ze Staré Bělé na zájezd
na Floru Olomouc, či Floriu v Kroměříži. Ovšem nejhezčím zájezdem byl výlet do lázní Luhačovice, jenž se pyšní více než třísetletou historií a řadí se k těm nejpůvabnějším u nás. Ve městě
vyvěrá několik léčivých pramenů, z nichž nejznámější je Vincentka. Necelých 20 kilometrů od Luhačovic se nachází vstupní brána do Valašska - město Vizovice. To je známé i díky slivovici Rudolfa Jelínka. V likérce se také pořádají exkurze, kterou
jsme také absolvovaly.
Další naše akce se každoročně opakují, jako je oslava MDŽ,
smažení vaječiny a opékání párků, kterých se účastní i někteří
naši muži. Začátkem roku míváme výroční schůzi, kde si plánujeme akce na další rok. Věkový průměr našeho Kreativního klubu je 65 let, proto bychom rády přivítaly i mladší ženy s chutí ke
Věra Slívová
kreativnímu tvoření. Přijďte mezi nás.

Svoz vánočních stromků
V souladu s tradicí, kdy odstrojování vánočních stromků
začíná v den svátku Tří králů, zahajuje společnost OZO Ostrava jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový den. Protože
v roce 2018 připadá zmíněný svátek na sobotu 6. ledna, svoz
stromků bude zahájen v pondělí 8. ledna. Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť
na směsný odpad o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních stromků pak bude pokračovat po čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu, což znamená, že konkrétně na ostravská sídliště přijede svozové auto pro stromečky na jedno
místo celkem čtyřikrát.
Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných
domů a ani menších bytových domů v centru města, kde stojí popelnice uvnitř bloků ve dvorech, kam svozové auto vzhledem ke svým rozměrům neprojede. Občané z těchto oblastí
mohou stromky odkládat ve sběrných dvorech.
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Sběrné dvory OZO Ostrava přešly na zkrácený zimní provoz
Ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava odstartovala krácená zimní provozní doba, která potrvá do konce března 2018.
Provoz je zkrácen dřívějším ukončením otevírací doby. Sběrné
dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu zavírají od pondělí do neděle v 18 hodin,
sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách jsou
od pondělí do pátku v provozu do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Sběrné dvory v Proskovicích, Staré Bělé, a Krásném Poli

jsou v provozu ve středu a v pátek, kdy jsou otevřeny, do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Provoz sběrného dvoru v Polance
zůstává celoročně beze změn. Letní provozní doba odstartuje
1. dubna 2018.
Více informací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také
interaktivní mapu ostravských sběrných dvorů naleznete na
www.ozoostrava.cz.

Křest Karlova mostu
Byl příjemný podzimní den - pátek 20.
10. 2017, když se sešla malá společnost na
cyklostezce u nového dřevěného mostu ve
směru na Starou Bělou. Vzhledný dřevěný
most postavil náš místostarosta Zdeněk
Dvorský s pomocí Martina Bergra a Honzy Vidličky.
Shodli jsme se na tom, že ho pojmenujeme Karlův most na počest Karlu Sýkorovi. Karel Sýkora už léta náš katastr zdobí svými dřevořezbami – označníky
mezníků mezi obcemi, označníky mostů,
pečuje o místní studánky, věnuje se údržbě cyklostezky atd. Jeho vztah ke dřevu je
nejen poetický, ale hlavně řemeslný. Prá-

ce se dřevem ho naplňuje a těší, proto měl
také zájem být při tom, když se bude nový
mostek budovat. Bohužel mu tehdy zdraví nedovolilo těžkou práci zvládat.
Do té doby už existoval Most Zdeněk,
Břetislav a Dalibor, takže bylo jasné, že

ten nový bude Karlův most! Mohl by se
jmenovat Most Karel po dřívějších vzorech, ale trocha nadsázky neškodí. Nemusí mít Karlův most jenom Praha.
Most pokřtil náš zastupitel Jirka Benda
a ostatní jsme připili na zdraví Karlu Sýkorovi a poděkovali mu za zásluhy spojené
s péčí o krajinu, zhotoviteli mostu Zdeňku
Dvorskému a Daliboru Šplíchalovi - zhotoviteli dřevořezby nápisu Karlův most.
Z luk vydatně foukalo, stmívalo se, ale
stačili jsme si opéct špekáčky, pobesedovat a uvědomit si, že žít v přátelství uprostřed krásné přírody Poodří je velký dar.
Marie Matějová
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Ze života školy ve stručných bodech
• V letošním školním roce školu navštěvuje 93 žáků (55 chlapců a 38 dívek). V září bylo pasováno 21 prvňáčků na žáky naší
školy. Ti dnes již čtou ze Slabikáře a píší perem. Společně
s žáky 2. ročníku mají úspěšně za sebou povinný plavecký výcvik. V současné době jezdí na plavání na bazén do Brušperku žáci 3. a 4. ročníku. Celkem žáci během 1. - 4. ročníku odplavou 40 hodin. Škola každoročně pořádá také kurz bruslení,
který je dobrovolný. Opět jezdíme na zimní stadion Sareza do
Poruby. Celkem jezdí 45 dětí.
• 25. 10. před podzimními prázdninami byla škola plná vyřezávaných dýní, čarodějnic a jiných strašidel. Děti si užívaly Halloweenu. V podvečerních hodinách si prošly společně s rodiči
čarodějným lesem. Tento jednodenní projekt pro ně připravili vychovatelé ŠD.
• V rámci preventivních programů do školy dochází sdružení
AZ Help. V jednotlivých třídách ve spolupráci s třídními učiteli a školní psycholožkou pracují na zlepšení vztahů a řeší momentální či dlouhodobé vztahové problémy. Na dobrém klimatu ve třídě i škole se podílejí všichni aktéři vzdělávání. Žáci
si společně s třídními učiteli na začátku školního roku vytvářejí pravidla soužití, která pak musí všichni dodržovat. Škola
má zpracovánu dlouhodobou preventivní strategii, kterou se
řídí a každoročně vyhodnocuje. Neřešíme mnoho sociálně patologických jevů. Nemáme problém se záškoláctvím, krádežemi či jinými závažnými jevy. Ojediněle se objevují ale projevy
vandalismu, šikany a kyberšikany.
• Žák naší školy Daniel Mareta dosáhl krásného úspěchu v krajském kole logické olympiády, kde se ve své kategorii umístil
na 2. místě a postoupil do republikového kola do Prahy. Finále
proběhlo 27. 11. v Míčovně Pražského hradu a Dan se umístil
na krásném 3. místě v kategorii A (žáci 1. stupně ZŠ). Logická
olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Žáci 1. třídy již čtou ve Slabikáři.
Rok utekl jako voda a máme před sebou Vánoce. Svátky, které jsou vnímány jako čas štědrosti, vděčnosti, víry, lásky a naděje v lepší budoucnost. O Vánocích se vytváří zvláštní kouzelná atmosféra. Každý ji prožívá jinak, ale určitě převládá láska,
tolerance, soucit, přátelství. Někdo tráví svátky sám, jiný s rodinou, přáteli nebo jinými blízkými lidmi. Stejně jako nám se
vybavují vzpomínky z mládí a dětství, zůstanou vzpomínky na
tyto dny v mysli dnešní mladé generace. Advent. Slovo je latinské a znamená „příchod“. Děti ve škole jsou seznamovány s charakteristikou adventního období, které vrcholí 24. prosince na

Mikulášská suita z 5.ročníku navštívila školku.

Výrazný úspěch žáka naší školy v republikovém finále logické
olympiády. Daniel Mareta - žák 5. ročníku se umístil na krásném 3. místě v kategorii A (žáci prvního stupně ZŠ).

Štědrý den. Toto období trvá asi čtyři týdny (počet dní je pohyblivý, nejméně 22 dní, nejvíce 28). Advent odměřují čtyři adventní neděle-železná, bronzová, stříbrná, zlatá. Dnes je doba
adventu spjata především s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů, sháněním dárků, uklízením, pečením. Původní význam adventu je „ztišení“ provázený půstem.
Je to doba, kdy se uklízí, čistí duše. Vánoce pak jsou svátkem rodiny. Není účelem nakoupit hory dárků jako omluvu za to, že na
sebe nemáme celý rok čas. O Vánocích se scházejí rodiny, mluví
spolu, tráví společně čas, hrají hry, chodí na procházky. To jsou
nejlepší dárky, které svým blízkým můžeme dát.
Všem lidem dobré vůle přeji krásné prožití doby Adventu.
Všem našim žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji úspěšný rok 2018 s hojností zdraví, pohody a radosti ze života.
Eva Paličková
ředitelka školy
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Rok 2017 v JSDH Proskovice
Když pro nás byl rok 2016 rokem velkých
změn, tak rok 2017 byl s jeho porovnáním
jeden velký kolotoč. A proč? Protože nás to
baví a chceme pomáhat. Všichni členové
jednotky se pustili do letošního roku s vervou. Při našich pravidelných schůzkách
jsme si osvojovali údržbu a obsluhu nám
svěřené techniky, postupy v případě nenadálých, ale i běžných situací.
A že jsme tyto věci v letošním roce potřebovali, jsme se přesvědčili několikrát.
Z těchto nenadálých situací bych připomněl například požár mobilního domu
za mlýnem v měsíci únoru, dále čištění kanalizační vpusti pod školkou při silných dešťových srážkách v měsíci dubnu.
V neposlední řadě i účast na odstraňování škod při orkánu Herward. Všechny vyjmenované situace jsme zvládli bez problému a ve zdraví.
A co jsme měli plánováno? Taky toho
bylo dost. Z plánovaných akcí vyjmenuji hlavně ty, které se týkaly bezpečnosti
v obci. Kolem cyklostezky jsme pokáceli
několik suchých stromů, které ohrožovaly bezpečný provoz cyklostezky. Dále jsme
pokáceli suchou vrbu v areálu mateřské
školky a provedli odstranění zlomené větve v areálu místní požární nádrže (Kuňkaliště). Drželi jsme týdenní pohotovosti na
likvidaci nebezpečného hmyzu pro území
města Ostravy. V součtu jsme měli celkem
41 „akcí“, u kterých jsme zasahovali. Jak
už je v našem názvu zahrnuto, jsme Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
a bez ochoty pomáhat druhým by to fungovat nemohlo. Tímto bych rád poděkoval všem členům JSDH za ochotu a obětavost.
S podzimem nám také začala nová sezóna našeho souboru Proskovické divadlo Nad Struhou! Všichni jsme se už nemohli dočkat, přes léto jsme si odpočinuli
a s napětím očekávali, co na nás zase rejža
vymyslí. Před první zkouškou už každý
nemohl dospat a 11. 9. to přišlo, sešli jsme
se tradičně v Hostinci U Psoty a konečně
se dozvěděli, co a v jakém složení budeme hrát.
Letošní sezónu se rozhodli dát si pauzu David "Lojza" Lyčka, který se momentálně věnuje rodinným povinnostem (výchově dcery Zorky a doufáme, že i naší
budoucí herečky), dále s námi letos také
nehraje Radek Šimečka (alias loňský ředitel hotelu), který se přestěhoval do Prahy.
Naproti tomu, novou tváří se stala Alena
Krénarová ze Staré Bělé.
Na letošní sezónu byla vybrána hra Divadelní komedie předního finského dra-

matika píšícího švédsky Bengta Ahlforse,
dle jeho slov je hra vyznáním lásky divadlu a lidem, kteří v něm pracují a zároveň střelbou do vlastních řad (ne náhodou se postava zoufalého začínajícího
autora jmenuje právě Bengt). Hra je humorným pohledem za oponu malého oblastního divadla na pozadí zkoušení nové
(avšak zatím nedopsané) hry. Děj naplňuje horlivé zkoušení dosud nedopsané divadelní hry, do něhož se mísí osobní lidské problémy všech zúčastněných.
Autor hry se marně pokouší během zkoušek hru dokončit, ředitelka se zuby nehty snaží udržet divadlo nad vodou, neboť
po poslední nevydařené premiéře je jeho
existence ohrožena a herci v krátkých zá-

19. 1. 2018 a 20. 1. 2018, rezervace budou
probíhat opět na našich webových stránkách www.proskovickedivadlo.cz, kde
můžete najít také aktuality z našeho souboru a rozhovory s herci. O datu spuštění
rezervací Vás budeme informovat taktéž
na webu nebo na našich Facebookových
stránkách.
Touto cestou bychom také chtěli informovat všechny členy našeho SDH, že
20. 1. 2018 se uskuteční Výroční Valná
Hromada SDH Proskovice, a to od 14:00
hodin v hostinci U Psoty.

Dále Vás také všechny srdečně zveme na náš tradiční Hasičský ples, který se uskuteční 3. 2. 2018, od 19:00 hodin v místní Sokolovně, k poslechu a tanci
bude hrát skupina Sága. Vstupenky bude
možné zakoupit v průběhu ledna u paní
Aleny Galeziokové.
Závěrem nám ještě dovolte popřát Vám
příjemné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný nový rok!

blescích náhlého osvícení mezi hodinami
nesmyslných hádek a soukromých bitev
lepí kousek po kousku „vlastní krví“ dohromady nový zázrak.
Vlastně se stalo to, že hrajeme divadlo, o tom jak se hraje divadlo. Zkoušky
nás baví, někteří tak trochu hrajeme sami
sebe a hodně se u toho nasmějeme. Určitě se máte na co těšit!
Premiéra a první repríza by měly být

PS: A aby byly svátky opravdu příjemné bez nečekaných událostí, nezapomeňte dodržovat pravidla spojená se zapalováním svíček a rozsvěcením vánočních
stromků:
• pečlivě volte místo, na které svíčky
ukládáte
• pamatujte na dostatečnou vzdálenost
od hořlavých předmětů
• svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru
• svíčku vždy důkladně uhaste
• pozor na děti a zvířata
• pro případ požáru mějte v paměti čísla
na tísňovou linku 150 nebo 112
Za SDH Proskovice velitel JSDH
Martin Syslo, Zdeňka Sojková
a Tomáš Matlenga

9

70 let mateřské školy
Mateřská škola je jedním z několika
míst v obci, kde se pravidelně setkávají dvě i tři generace lidí, kteří mají jedno
společné – lásku k dětem.
V následujícím roce 2018 to bude již
70 let, kdy začaly navštěvovat mateřskou
školu v Proskovicích první děti. Po třiceti
letech byla v roce 1978 otevřena nová budova mateřské školy na ulici Buková.

U příležitosti těchto výročí bychom
chtěli spolu s dětmi uspořádat ke konci
školního roku „ Den otevřených dveří“.
Budete mít možnost porovnat, jak se za
tu dobu změnily prostory i vybavení MŠ,
s jakými pomůckami pracujeme, s jakými
hračkami si dnes děti hrají.

Pečeti zde byly od starodávna k potvrzení originality (pravosti) a ochraně dokumentu proti jeho zfalšování. Nejdříve je
používali král, šlechta, rytíři, církevní hodnostáři a postupem
času bylo jejich použití udělováno městům, případně významným vesnicím. V našem okolí to byla Stará Ves, které toto privilegium bylo uděleno biskupem již v r. 1536. Později došlo

Součástí bude také výstava dětských
prací a fotografií z historie i současnosti
školy a nebude chybět ani krátké vystoupení našich nejmenších.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ

domek. Pod tím je letopočet 1786,
domek
1786 kde je však
vš chyba, kdy rytec v typáři opačně vyryl číslici sedm. Po obvodě je nápis PROSKOWICE. Poprvé jsem obecní voskovou pečeť uviděl na dokumentu tereziánského katastru s datem 1764.
V 19. stol. se místo vosku začalo používat tzv. papírové slepené pečeti, jak můžeme vidět na Reversu z r. 1807, jímž se
obec Proskovice zavazuje k údržbě a opravám nově postavené
kaple Sv. Floriána. Nová kaple z tvrdého materiálu zde měla
ve stejném místě zřejmě dřevěnou předchůdkyni, která byla
rovněž zasvěcena Sv. Floriánu, jak patrno z prvního vojenského mapování z r. 1764.

Pečeť panství Staré Vsi s podpisem představitele vrchnosti t. č. Karla Josefa Machačka a níže obecní pečeť Proskovic
s potvrzením negramotných a to Jana Adamka fojta, Mikulaše Paličky purmistra a Jana Paličky delegovaného z Proskovic. Vedle detail pečeti, na které se již podepsal čas.
k podstatnému rozšíření pro potřeby obecního práva i na další obce v okolí. Petřvald, který byl sídlem kapitulního panství
v r. 1658 a Stará Bělá r. 1700. Proskovice mají vlastní pečeť od
r. 1786. Pečeť je oválného tvaru o výšce 30mm a 27mm šířka.
V pečetním poli je postava patrona obce Sv. Floriána držícího
v jedné ruce praporec a ve druhé putýnku s vodou, kterou hasí

Detail použití papírové pečeti se jmény Jiři Lyčka fojt, Floryan Zavodny burmistr, Ondra Matěja Jan Palička z obce.
Excerpované materiály: Tereziánský katastr – MZA Brno
a AO Proskovice
Jiří Lyčka, kronikář
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Aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice
Podrobnější informace a aktuality najdete na www.sokol-proskovice.cz

Tenisové mixy

V sobotu 9. září se na kurtu za sokolovnou uskutečnil tradiční turnaj smíšených dvojic.
Akce se konala od osmé hodiny ranní až sedmi večer. Byl to
krásný slunečný den, kde se nás sešlo celkem šestnáct tenistů,
8 mužů a 8 žen. Hrálo tedy celkem 8 dvojic. Byly rozlosovány dvě skupiny A a B po 4 dvojicích – systém každý s každým,
kde se počítaly 4 vítězné gemy s maximálně jednou výhodou
a časovým limitem 25 minut na jeden zápas.
V dalším kole se systém zápasů změnil na „pavouka“. Některé gemy byly opravdu do televize a fanoušci byli úžasní!!!
Také nesmím opomenout oba Tomáše, Kadlece i Křůmala,
kteří tento turnaj organizovali, a ještě k tomu připravili skvělý gulášek a párečky. Děkujeme také našim rodinám a příznivcům tenisu, kteří také přinesli ochutnat své „chuťovky“.
Tento tenisový den se opravdu vydařil. Do finále se nakonec
dostala Veronika Kadlecová s Jardou Osyčkou proti Dagmar
Pustkové se Standou Polzerem. Bylo to nádherné vyvrcholení tohoto dne, kde na začátku vedla Verča s Jardou, ale Standa s Dášou se „rozjeli“ a byli k neudržení a došli si zaslouženě pro vítězství. Troufám si říci za všechny hráče a hráčky, že
nás tentokrát po celou dobu turnaje bavili Hanka s Alešem F.
svým humorem. Zapojili se poprvé do mixů a jejich nasazení
bylo skvělé!!! Tato akce se vždy bere jako kulturně-společenská a humor nikdy nesmí chybět. Všichni, kteří se této krásné
akce zúčastnili na tento den velmi rádi vzpomínají.

Sokol spolu v pohybu
a Noc sokoloven

Naše tělocvičná jednota se připojila k sokolské akci nazvané Sokol spolu v pohybu a ve dnech 18. – 24. září nabídla
veřejnosti účast na cvičeních a akcích v sokolovně zdarma.
O víkendu si pak děti pod vedením Veroniky Dostálové udělaly výlet na Landek, svezly se historickou tramvají a přespaly v sokolovně.
V rámci celostátní akce Noc sokoloven vysílala ČT1 v pátek
22. 9. v hlavních zprávách živý vstup z naší sokolovny v Proskovicích, kde se právě odehrávaly zápasy ve stolním tenise.
Následně odvysílal Český rozhlas také rozhovor s našimi
sokolkami, které nacvičují skladbu na XVI. Všesokolský slet
2018. Najdete jej na http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/1757603
Jitka Švihelová

Branný závod pro děti

Dagmar Pustková

„Vyměň hadr“ aneb setkání maminek
nad vyklizenými skříněmi
Letos se tradiční Sousedský bleší trh konal v komornějším provedení. Několik maminek a jeden tatínek v doprovodu svých dětí se setkalo
v sokolovně, aby si mezi sebou vyměnili oblečení, z něhož jejich ratolesti
vyrostly.
Jitka Švihelová

Výbor tělocvičné jednoty SOKOL Ostrava-Proskovice děkuje Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Proskovice, sponzorům
a Sokolské župě Moravskoslezské za finanční podporu v roce 2017.

Za krásného slunečného počasí se v neděli 15. října konal branný závod pro děti. Děti běžely lesem na čas vyznačenou trasou podle fáborků a kontrolních stanovišť. V areálu za sokolovnou pak plnily různé úkoly, při nichž testovaly
své dovednosti a znalosti, například střelbu ze vzduchovky,
lukostřelbu, orientaci v mapě, luštění šifry, poznávání rostlin,
škrabání brambor, zatloukání hřebíků a také svou paměť. Po
závodě si pochutnaly na špekáčcích.
Jitka Švihelová
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Úspěchy našich
dorostenců v nohejbalu
Dorostenecký nohejbalový tým T. J. Sokol Ostrava-Proskovice se již potřetí zúčastnil krajské soutěže Českého nohejbalového svazu a potřetí v řadě se umístil na celkovém druhém
místě. Nutno dodat, že na rozdíl od loňského roku to nebylo
o žádný fous, ale s výrazným odstupem za vítězem, kterým byl
letos trochu překvapivě oddíl z Rychvaldu. Poděkování za trvale solidní výkony patří zejména trojici hráčů, kteří prakticky celou sezónu odtáhli především na svých bedrech: Jáchym
Pivovar (převážně smečař), Daniel Franczyk (servírující zadák a nahrávač) a Marek Ptáček (zadák a příležitostně smečař). Uvažovat, jak to bude se sezónou příští, je zatím předčasné. Zatím budeme rádi za občasný azyl v sídle krajského
nohejbalového svazu v Pustkovci, abychom toho moc nezapomněli, a na jaře se uvidí.
Karel Franczyk, trenér

Těšíme se na další
divadelní představení
První Jarkovská divadelní společnost již od září pilně zkouší novou hru pro nadcházející sezónu. Tentokrát půjde o komedii „Pan Kobkán vdává dceru“, kterou na motivy povídek
Jaroslava Haška napsal E. F. Burian a soubor 1JDS ji dále
upravil. V titulních rolích se můžeme těšit na Roberta Kolka a Kristýnu Kratochvílovou, kteří jsou divákům dobře známí i z loňska či mnoha předchozích sezón. Tentokrát hraje
Robert sobě blízkou roli exponovaného podnikatele, kterému
dělá starosti nezdárná dcera volných mravů v podání Kristýny. V dalších rolích se představí jak tradiční představitelé,
tak i několik nováčků. Zvlášť postavy tajemných podezřelých
agentů v podání Daniela Skřipčáka či Mirka Vašíčka budí respekt už ze samotné podstaty. Pikantností letošní sezóny je
i to, že sice nebude hrát Karla Kaločová, která se připravuje na operaci kolene, ale zato se v roli propadajícího septimána Roberta objeví její vnuk, Karel Skupník. Loňská „Zlá Kateřina“ Gabina Vyková bude hrát nepořádnou služku, a loňský
Lucenzio - Marek Suchý - zase neoblomného profesora biologie Trojku. Další hvězdy hostují z jiných souborů - Marek
Sendecký v roli neschopného praktikanta Pecháčka a Šárka
Janouchová v roli životem stíhané paní Kobkánové. Zkoušení probíhá podle plánu a za občasného dohledu profesionálů z ostravské činohry. Premiéra v předvánoční večer, tedy
23. 12. v proskovické sokolovně, je tak zcela reálná, nicméně
termín ještě bude na internetu potvrzen. Dalšími termíny by
měly být lednové - 12. 1. a 13. 1. 2018.
Karel Franczyk, vedoucí souboru

Podzim v Sokole
Druhou listopadovou sobotu si ženy již tradičně zorganizovaly cvičební dopoledne v sokolovně, kde se ve třech hodinách vystřídaly cvičitelky Míša Kozubková, Blanka Hankeová a Martina Křůmalová. K dispozici byla také poradkyně
pro zdravý životní styl a výživu. Dopoledne proběhlo příjemně
i s následným posezením a 12 cvičenek, které si přišly zacvičit,
si to opravdu užilo.
Další velmi zdařilá akce proběhla o prodlouženém víkendu
17. listopadu. Sestry ,,sokolky“
strávily tři nádherné dny v Jeseníkách, přímo v Malé Morávce.
Tyto tradiční relaxační víkendy
se těší velké oblibě taky proto,
že si účastnice zájezdu vždy připraví zajímavý program.
Letos jsme si zajely do Jiříkova do Pradědovy galerie u Halouzků. Velmi zajímavá výstava
mnoha různorodých dřevěných
soch na velkém prostoru uvnitř i venku. Galerie se stále rozšiřuje a doplňuje o nové exponáty a je to příjemně strávený čas
pro malé i velké návštěvníky.
Další den padlo rozhodnutí vyrazit na Praděd. Jenže stejný nápad měli snad všichni návštěvníci Jeseníků. Nedostaly
jsme se do žádného autobusu, takže nakonec se jedna skupina
vydala pěšky z Hvězdy až na vrchol Pradědu a druhá si prošla
Karlovu Studánku a okolí. Počasí nám přálo, sníh se třpytil,
i podzimní slunce se mezi mraky ukázalo. Při výstupu nahoru
se celý vrchol i s vysílačem představil v plné kráse. Při zpáteční cestě se však počasí změnilo, takže jsme si užily i pravou jesenickou zimu s mlhou a ledovým vichrem. Ale výšlap stál za
to, i přes ty davy turistů a běžkařů.
Celý pobyt jsme zakončily nedělní procházkou lehce zasněženým slunečným Karlovem, který se chystá na novou zimní sezonu. A my opět pilně nacvičujeme na XVI. Všesokolský
slet 2018.
Eva Petrůjová

TERMÍNY PLESŮ 2018 V SOKOLOVNĚ
27. 1. 2018
3. 2. 2018
17. 2. 2018
24. 2. 2018

Sokolský ples
Hasičský ples
Dětský Ples (SRPŠ)
Koňařský ples

Zimní rozvrh sokolovny
V říjnu bylo v naší sokolovně nově zahájeno cvičení pro dívky
od 11 do 15 let pod vedením Míši Kozubkové. Dívky se scházejí
každý pátek od 15:30 do 16:30 a cvičí v rytmu populárních melodií a latinskoamerických tanců.
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Vánoce v kostele sv. Floriána
24. 12. 2017

Štědrý den

Půlnoční mše vánoční

22:00 hod.

25. 12. 2017

1. svátek vánoční

Slavnost Narození Páně

10:00 hod.

26. 12. 2017

2. svátek vánoční

Svátek sv. Štěpána mučedníka

10:00 hod.

Vánoční koncert

16:00 hod.

27. 12. 2017

Setkání u Jesliček
V úterý 26. 12. v 15:00 hod. zveme na hudební setkání u Jesliček v kostele sv. Floriána,
přijďte si s námi v době vánoční zazpívat či zahrát - hudební nástroje s sebou.

Další informace o farnosti naleznete na stránkách www.starabela.farnost.cz

Bezpečně doma
Statutární město Ostrava finančně podpoří projekt s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů starších 60 let. Jeho realizace spočívá nejen v poskytování informací
o správných návycích vedoucích ke zvýšení bezpečí, ale také v bezplatné instalaci technických zařízení, jako jsou panoramatická kukátka, bezpečnostní řetízky či
petlice.
Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a proto je potřeba jim poskytnou zvýšenou a nepřetržitou péči. Zvyšování povědomí o právech
a možnostech z pohledu zákona o obětech
trestných činů a bezpečného chování ve
vlastním obydlí i na ulici bude realizováno
nejen prostřednictvím besed se seniory,
pomocí osobních pohovorů či při montá-

žích zařízení, ale také formou preventivně propagačních materiálů nebo zaktivizováním vytipovaných klubů pro seniory.
Efektivní provedení se opírá o spolupráci

strážníků preventistů, okrskářů, asistentů
prevence kriminality i sociálních pracovníků jednotlivých obecních úřadů, jejichž
úkolem bude kontaktovat cílovou skupinu občanů s možností zapojení se do projektu.
O technická zařízení si občané mohou
zažádat písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo na sociálním
odboru v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné
chování doma i venku a upozorní na možná rizika spojená s návštěvami cizích osob
v domě.
Bližší informace získáte v pracovních
dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel.
čísle 720 735 125.

Městská policie Ostrava posiluje v předvánočním období výkon služby
Také letos bude Městská policie Ostrava v předvánočním období realizovat preventivně bezpečnostní opatření. Posílení výkonu služby se dotkne zejména míst s větší koncentrací návštěvníků. Strážníci se tak zaměří na okolí obchodů a nákupních středisek,
místa konání vánočních trhů a v neposlední řadě i na okolí parkovišť. Opatření potrvá až do Štědrého dne.
S cílem zvýšit informovanost občanů o možnostech ochrany před
trestnou činností v souvislosti s předvánočním nakupováním spojili své síly v rámci projektu Bezpečnější Ostrava nejen Městská policie Ostrava, Policie ČR a Dopravní podnik Ostrava, ale i některá
nákupní centra. Návštěvníci obchodů se tak prostřednictvím kontaktní kampaně mohou dozvědět jak bezpečně nakupovat, parkovat, provést výběr z bankomatu nebo jak postupovat když se stanou
obětí trestného činu.
Městská policie Ostrava, úsek prevence a propagace
Vypracoval: Michal Maršo
www.mpostrava.cz
prevence@mpostrava.cz
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INFORMACE Z CHARITY OSTRAVA
Denní centrum Charity
Ostrava slouží lidem
se zdravotním postižením
Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi se zdravotním
postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich potřeb
v době, kdy o ně nemůže pečovat rodina
nebo blízcí. Využitím služby může člověk
zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Denní centrum v Charitním domě sv.
Alžběty nabízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uživatelů
služby a vytváří podmínky pro jejich důstojný a aktivní život. Služba podporuje rodiny, které pečují o svého rodinného
příslušníka, přebírá uživatele na přesně
vymezenou dobu, než se vrátí ze zaměstnání nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady apod). Poskytujeme také
stravu, pečovatelské služby, aktivizační
a vzdělávací program, společenské aktivity včetně procházek, výletů apod. K dispozici je nová relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo v areálu služby.
Denní centrum je určeno pro seniory
a dospělé lidi se zdravotním postižením,
počínající demencí, smyslovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami
souvisejícími se stářím.

Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Charitní Tříkrálová
sbírka 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového
roku budou přicházet
do ostravských domácností Tři králové
v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1.
– 15. ledna 2018 již po osmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů
a cukru jako poděkování přispěvatelům
za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým
prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří
králů – 5. 1. 2018 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen
Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu
služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech
užití Tříkrálové sbírky na webu Charity
Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum
Otevírací doba denního centra: pondělí-pátek, 7–16 h.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum, Zelená 2514/73,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Telefon: 599 526 912, 731 682 547,
737 553 169, e-mail: cho.domovinka@charita.cz; web: www.ostrava.caritas.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta/

Dárek Jam na podporu
lidí bez domova
Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na benefiční hudební akci v centru Ostravy, aby podpořili ženy, muže a děti bez
domova. Návštěvníci akce mohou pro
klienty sociálních služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic
či dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání bude probíhat 19. 12. 2017 od 19:00 h,
klub Modrá myš. Srdečně zveme.

Charita Ostrava hledá
zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín
nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/.
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Vánoční jarmark
Vánoční jarmark pořádaný městským obvodem Proskovice, ZŠ a MŠ,
Kreativním klubem žen, Českým svazem včelařů a Sborem dobrovolných
hasičů 1. prosince v sále hostince U Psoty se vydařil. Všichni se dobře na
něj připravili. Na stolech vystavené výrobky z různých materiálů - papíru, přírodnin, drátků, látek, osvědčená keramika, včelí vosk, koláče, medovina zaujaly návštěvníky jarmarku a každý si koupil nějakou drobnost jako dárek k Vánocům. Děti základní školy se projevily jako zkušení
prodejci v nabízení svých výrobků, v jejich balení i pohotové manipulaci s penězi. Bylo na nich vidět radost z úspěšného prodeje. Menší děti
s nadšením obletovaly stánek včelařů, kde měly připravené sklenice s medem a pumpičkami, a tak nepřetržitě čepovaly na lžičky a olizovaly sladkou dobrotu. Dospělí zase ocenili hasičský punč a bramborové placky.
Vyvrcholením jarmarku se stalo vystoupení žáků základní školy nazvané
Pujděm spolem do Betlema. Spojením folklorního zpracování zimní tématiky pohybově dramatického kroužku Klineček pod vedením paní vychovatelky Gabriely Makarové s vánočními písněmi dětí 2. třídy paní učitelky Kateřiny Holaňové vznikl působivý program, který nás zaujal obsahem
i dokonalým provedením. Návštěvnost jarmarku vždy podepře vystoupení dětí, protože přijdou rodiče i prarodiče. Tentokrát vznikla opět atmosféra sousedského potkávání a potřebného zastavení času. Děkujeme učitelům a žákům naší školy, obětavým ženám Kreativního klubu, Českému
svazu včelařů a Sboru dobrovolných hasičů Proskovice za zdárný průběh
jarmarku.
Marie Matějová
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Projekt Ostrava fandí kontinentům podpoří
české i zahraniční hvězdy
V kalendáři atletických akcí
pro příští rok na území České
republiky vévodí Kontinentální
pohár v atletice, který se uskuteční v Ostravě 8. a 9. září 2018.
Atletikou však bude žít sever
Moravy celý rok - zejména díky
projektu „Ostrava fandí kontinentům”, který připravil Český
atletický svaz společně s městem
Ostrava a Moravskoslezským krajem.
Projekt je určen žákům základních
a středních škol a slavnostně odstartoval 16. listopadu, kdy na radnici města
Ostravy proběhlo rozlosování = rozdělení škol dle jednotlivých kontinentů. Jednotlivé školy budou mít své patrony z řad
zahraničních i českých atletů. Ambasadorem Evropy se stal bývalý světový rekordman v běhu na 110 m překážek Colin

Proskovický
cký

Florián

Jackson, americké atlety bude povzbuzovat autor nejdelšího dálkařského výkonu
historie Mike Powell. Zbylé dva kontinenty si “rozdělily” dvě bývalé mistryně světa v běhu na 400 m překážek: výběr Austrálie a Oceánie povede Jana Pittmanová
a ambasadorkou Afriky je Nezha Bidouaneová. „V Ostravě jsem byl několikrát
a pokaždé se mi dostalo opravdu vřelého
přivítání a podpory od atleticky znalého

publika. Proto jsem rád, že se
v roli ambasadora vrátím. Je
to pro mě čest,” vzkázal Colin
Jackson. Ambasadoři jednotlivých týmů budou se soutěžícími školami propojeni na dálku,
už nyní jim poslali úvodní motivační dopis ke vstupu do soutěže.
Českými patrony projektu
„Ostrava fandí kontinentům” jsou dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, halový mistr světa v běhu na 400 m
Pavel Maslák, stříbrný medailista z mistrovství Evropy ve skoku o tyči Jan Kudlička a juniorská mistryně světa ve výšce Michaela Hrubá.
Ing. Vladimír Cigánek,
náměstek primátora
Magistrát města Ostravy
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