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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v letošním roce jsme se setkali několikrát, vždycky v dobré pohodě, přátelské
atmosféře, s pocitem radosti, že máme na
sebe chvilku času, probereme život a potěšíme se navzájem. V popředí našeho zájmu bývaly nejčastěji děti. Právě dětem
je věnovaná velká pozornost
nost v rodinách,
stejně tak i v našich školách.
kolách. Jejich
schopnosti a dovednosti jsme mohli
posoudit 27. 11. na vánočním
čním jarmarku, který naplnily krásnými
nými výrobky s vánoční tématikou. Muzikálem
Perníková chaloupka od
d Zd. Svěráka a J. Uhlíře pohybově dramatický kroužek mile
překvapil
návštěvníky jarmarku – svižné, kvalitně zazpívané
představení, s následujícím
cím koncertem Proskovjáčku, který nás zavedl
koledami a vánočními písněmi zase blíže
k Vánocům. Za úspěchy dětí stojí perfektní práce učitelů a vychovatelů obou škol.
Od roku 2011 se vyvíjí tradice našeho setkávání zásluhou spolků – Kreativního klubu žen, Českého svazu včelaTJ Sokol
řů, Sboru dobrovolných hasičů, T
městského
a mě
m
stského obvodu Proskovice. V činnosti spo
spolků nacházíte příležitosti k vlastníí realizaci a je vidět, že
n
s nabídkou
nabí
bídkou jste spokojeni.
Proskovicích
V Pros

Zimní vydání 2015
v současné době žije 1214 obyvatel, 604
mužů a 610 žen, 1031 je starších než
15 let. Přáli bychom si, aby kulturní a společenské akce dále stmelovaly obyvatele
naší vesnice. Potřeba komunikace, poznání, sdílení starostí i radostí, pomoci
si navzájem vede také k zachování pocitu
klidu a spokojenosti, což v dnešní rozbouřené době všichni rádi přijmeme.
Rok 2015 končí. Dokázali jsme v něm
uskutečnit Kanalizaci u víceúčelového hřiště, Kanalizaci v ul.
U Zvonice (kolem Váhy),
opravu soklu na budově ZŠ,
opravu obrubníků u ZŠ, doplnit po ploše celé obce
dopravní značení, projekt Bezpečnost pro pěší
na Světlovské ul., dotáhnout
projektovou dokumentaci Revitalizace Mlýnského
náhonu do stupně stavebního povolení, zrealizovat
rekonstrukci oplocení hřbitova. Příprava plánovaných projektů - odvodnění volnočasového areálu, výstavba mostku přes Dolový potok, další úseky
kanalizace Na Pastvinách a na ul. Světlovské, tvorba Strategického plánu obce stále
probíhá a věřím, že je dovedeme k úspěšnému konci.
Přeji Vám příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny
a přátel, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a úspěchů v osobním
životě během celého roku 2016.
Marie Matějová, starostka

STROM
Ne daleko moc od břehu Odry,
krásou kraje vůkol sycen,
strom osamělý v lukách stojí,
v teplou náruč země chycen.
Majestátný strom tu stojí
dešti skrápěn, sluncem hlazen,
leckdo v stínu jeho pobyl,
byl tu poutník, snad i blázen.
Vidí města z říše fantazie,
jež po svém na obloze mraky tvoří,
večerní scény při západu slunce,
kdy v dáli nachem obzor hoří.
Chtěl vidět bych to co on
za léta, co tu tiše stojí,
ty spousty ptáků, zvěře, květů,
tu přírodu, co duši naší hojí.
Sem tam vykukuje větev suchá,
ta připomínka konce kdesi na obzoru,
kdy vše co živé jest se jednou skloní
před věčnou písní v marném vzdoru.
Kéž život náš by v harmonii
souzněl s naším krajem v Poodří.
Ten strom je pro nás tichým vzorem,
nejsou zde lidé nedobří.

Zdeněk Dvorský
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Z usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Proskovice
Zastupitelstvo na svých zasedáních mimo jiné:
•

rozhodlo o koupi pozemku par. č. 265/1 zahrada, o výměře
321 m2, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a o uzavření kupní
smlouvy – část pozemku pod areálem mateřské školy

•

z důvodu časté kolize cyklistů s chodci a dalšími uživateli komunikace Na Pastvinách schválila dopravní značení na této
ulici

•

rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu“ v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro stavbu „Revitalizace Mlýnského
náhonu Proskovice“.

•

rozhodla o podání žaloby o zaplacení dlužné částky s návrhem na vydání platebního rozkazu proti žalovanému – firmě HHP Projekt s.r.o., která neplnila podmínky uzavřené
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici v Ostravě-Proskovicích“

•

rozhodla stanovit cenu za 1 m2 pronajatého pozemku – hrobového místa na veřejném pohřebišti v Proskovicích s účinností od 1. 1. 2016

•

rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč hudební skupině Calata, spolek sídlo Ostrava-Výškovice,
a o uzavření darovací smlouvy v rámci konání vánočního
koncertu v Proskovicích dne 26. 12. 2015

•

vyjádřila souhlas se snížením kapacity mateřské školy z původního počtu dětí 65 na novou kapacitu 50 dětí a to od
1. 9. 2016

•

rada, na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ, rozhodla o zařazení finančního požadavku ve výši 155 tis. Kč na rekonstrukci dvou kuchyňských linek ve výdejně MŠ a rekonstrukci
podlahové krytiny v jedné třídě ZŠ do rozpočtu městského
obvodu na rok 2016

•

schválila nové Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

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


na provádění zimní údržby – odstraňování sněhu z chodníků a provádění posypu místních komunikací a chodníků
inertním materiálem se Stanislavem Sojkou



na provádění zimní údržby – odstraňování sněhu z místních
komunikací s Václavem Sojkou.

Rada dále:
•

vyjádřila souhlas s umístěním sídla spolku Festival Poodří
Františka Lýska na adrese Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice, úřad MOb Proskovice

•

rozhodla o podání žádosti na dokrytí výdajů ve výši 373 000,Kč které uhradil městský obvod Proskovice ze svých rozpočtových výdajů v souvislosti se stavební akcí „Bezpečnostní
úpravy a komunikací pro pěší na ulici Světlovská“

Miloslava Vidličková

Bezpečnostní úpravy a komunikace
pro pěší na ulici Světlovské
Již v podzimním vydání zpravodaje roku 2014, jste byli informováni o blížícím se zahájení výstavby chodníku včetně přechodů ve čtyřech úsecích podél silnice Světlovská, kde narostla intenzita provozu vozidel a zároveň ohrožení bezpečnosti
chodců. Tato akce nesla název „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské“. Městský obvod Proskovice na tuto stavbu získal dotační peníze z Evropské unie – Re-

gionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko,
z dílčí oblasti podpory „Bezpečnost na komunikacích, cyklo
a pěší doprava“.
Jako dodavatel stavby byla vybrána na základě výběrového
řízení firma ŠÍP STAVING s.r.o. Dne 12. 1. 2015 byla uzavřena
smlouva o dílo a předání staveniště investorem (MOb Proskovice) proběhlo dne 16. 1. 2015.
Na základě špatných klimatických podmínek, zimní údržby komunikace Světlovské a kolize stavby s další prováděnou
stavbou pod názvem „Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice“,
jejímž investorem bylo Statutární město Ostrava, musel být
posunut termín dokončení stavby na 24. 8. 2015.
V průběhu měsíce srpna byla stavba firmou ŠÍP STAVING
s.r.o. zdárně dokončena a protokolárně předána dne 20. 8. 2015
zpět investorovi - městskému obvodu Proskovice.
Jitka Hyklová

Moravskoslezsko
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Počasí. Ohlédnutí za počasím v minulosti
V posledním období jsme ze
všech druhů médií informování o klimatických změnách
způsobených činností člověka, které mají zásadním způsobem ovlivňovat počasí. Dnes
víme, že rozhodující úlohu na
tvorbu klimatu na zemi má
slunce a vody oceánů, ale jen
přibližně čtvrtinou ostatní vlivy včetně lidské činností. Z minulosti je nám z bible a pověstí
známo, že od dávných dob docházelo k výrazným výkyvům
počasí, kdy se střídala extrémní období dešťů, sucha, chladu a tepla, která měla zásadní
vliv na zajištění potravin pro
rostoucí populaci. Lidé se proto snažili hospodaření a životní podmínky ve svém bezprostředním okolí přizpůsobit ke
svému prospěchu.
K výrazným výkyvům počasí docházelo také v období vlády císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II.
Byly proto vydány císařské výnosy (příkazy) ke zmírnění
dopadu v případech neúrody
a živelných pohrom k zabezpečení zásob obyvatelstva. Jedním z nich bylo nařízení výstavby obecních sýpek. Také
naše obec měla svou obecní
sýpku, kde sedláci museli každoročně odevzdávat část své
úrody. Sýpka (špejchar) stála
mimo obydlí, ale na dohled ze
vsi, aby nebylo ohrožení ohně
a pod ní ještě byla vykopána
protipožární kaluža. O dávkách obilovin byla vedena řádná evidence a staré zásoby byly
průběžně měněny. Zda měla
obec též zásoby pícnin – sena,
se nepodařilo zjistit. Na sousedním panství olomoucké kapituly stála na košatských lukách při hájovně velká stodola,
která sloužila právě k úschově sena. Hájovna se nacházela po levé straně polní cesty –
dnešní cyklostezky v místech,
kde je tato nejblíže řeky Lubiny (v souvislém pásu stromů je
kaštan). Je zajímavé, že hájovna která stála v blízkosti řeky,
nebývala při běžných povodních zatopena.
Velká část proskovického
katastru v blízkosti Ondřej-

nice a Odry byla až na výjimky každý rok zaplavena. Pokud
řeky vystoupily z břehů časně
z jara, nebo na podzim byly,
jak zaznamenal počátkem minulého století do školní kroniky pan učitel Schallenberger
povodně vítány, ježto zanechávajíce naplaveninu, zúrodňují louky, než méně vítány jsou
v létě v době sklizně sena, nebo
otavy, kdy nadělají rolníkům
mnoho škody. V době těchto
povodní se nelze odtud dostati na naše nádraží do Polanky
neb Jistebníka a chtěl-li by někdo odtud dráhou jeti, musil
by odtud cestu vážiti přes Zábřeh až do Svinova. Vesnici
samé ležící na kopci a na jeho
svahu voda neškodí. Obyvatelé
dobře věděli, kde až voda chodí a v těchto místech své příbytky nestavěli.
Mimo deštivého počasí přicházela též období sucha, kdy
i několik měsíců nepršelo. Vyschly studny a některé povrchové zdroje, potoky a menší řeky. Nastala i situace, že po
žních bylo někde v řekách tak
málo vody, že řada vodních
mlýnů nebyla schopna provozu. Proskovský mlýn měl pro
tento případ v Rybničkách vyrovnávací rybník, kde se hlavně během noci kumulovala
voda k pokrytí potřeby denního provozu. Mlýny v oderské
nížině byly bez vody jen výjimečně.
V důsledku období sucha
došlo v sedmdesátých létech
18. století k rozvoji výstavby větřáků (větrných mlýnů).
Nejbližší větřáky byly posta-

veny v Krmelíně, Zábřehu, Petřvaldě, Petřvaldíku a mnoho
dalších v oblasti celé Moravské Brány. Jednalo se vesměs
o dřevěné větřáky tzv. beraního (německého) typu, kdy
se celý mlýn musel podle větru manuálně otáčet na vertikálním sloupu. Provoz větřáků však byl plně závislý na síle
větru a mlýn tak nedosahoval
stabilního výkonu. Koncem 19.
století význam větřáků upadá a s nástupem elektřiny zanikají.
O nepříznivých dopadech
počasí na život obyvatel Proskovic se nám z minulostí dochovalo jen málo písemných
zpráv. Správce školy zaznamenal, jak v roce 1832 bylo
tak velké sucho, že na lukách
nebylo trávy a obilí na polích bylo velmi nízké. Sedláci prý osekávali stromům listnaté větve, vázali je do otepí
a dobytek jimi krmili. Záchranou byla zřejmě obecní sýpka.
Ve vyprávění starých lidí byly
také neúrody v létech 1846
a 1847, kdy kobzole (brambory) – hlavní to potrava obyvatelstva pohnily a zároveň obilí
se mokrem zkazilo. Lidé kupovali otruby až z Bílovce a z těch
pekli chléb. Vypravovalo se, že
řezali na lukách kmín, šťovík
a ščerbák, na polích hadrych
(ohnici), pýř (pýr), což prý vařili a požívali. V těch létech zemřelo hodně lidí z hladu a na
tyfus.
Hodnověrné jsou každoroční zápisy ve školní kronice,
které popisují průběh počasí počátkem 20. století. Zima

v roce 1902 byla velmi mírná,
jakou nikdo nepamatoval. Následkem toho byly nemocí dětí
a veliká nouze o led ve městech. Teprve 12. února začalo mrznout, ale sněhu bylo tak
málo, že žádná sanice nebyla. Chladné počasí trvalo pak
až do konce května. V červnu
nastaly trvalé deště, až vylila Odra a poškodila sena. Celé
léto nebylo parných dnů. Zima
zahájila svou vládu již v listopadu a vydržela do února
1903. V březnu začalo pěkné
počasí. V dubnu přišly z Evropy zprávy o metelicích a citelných mrazech. Jak zapsal p.
učitel Lébl i zde napadlo sněhu 1 m zvýší. Škody byly velké.
V lesích velké vývraty. Obyvatelé zdejší se zadarmo zásobili dřevem na celý rok, protože
se muselo odstraňovat, aby se
do něho nedal škodlivý hmyz.
V průběhu roku byly živelní
pohromy v Čechách. Následující rok po mírné zimě přišlo
pěkné počasí. Přišlo však suché léto. Po čtyři měsíce ani
nesprchlo. Průmyslové závody zastavovaly práci. Dělníci
dávali na mše sv. a modlili se
za déšť. Procesí ani pobožností nepomáhaly. Pověry a čáry
bujely. V Hrušově sváděli sucho na italské dělníky pracující při dráze a ti museli od
práce utéci, nebo by je utloukli. Obilí předčasně dozrálo a mnoho se ho vysypalo na
poli. Listí na stromech žloutlo a padalo. Léto se podobalo
podzimu a podzim létu. Brambory byly malé, nebo žádné.
Píce a sena bylo málo. Dobytek není čím krmit, ale nikdo
jej nechce pro nízkou výkupní cenu prodat. Zdejší mlynář
měl plno mletí, které mu zdaleka vozili, ale i zde došla voda
a mlýn stál jako četné mlýny
okolo. Stát se snažil bídě odpomoci slevou z daně. Úřední
komise vyšetřovala škody, což
jak živo předtím nebylo. O několik let později v roce 1907
zase byla dlouhá a tuhá zima.
Teplota klesla až k mínus třiceti a ještě 27. dubna byla zima
jak v lednu. Všechny polní prá(Pokračování na str. 4)

4
(pokračování ze str. 3)

ce se nejméně o měsíc opozdily. Žně byly dobré, ale kobzol bylo málo. V celé dědině
nebyly na prodej, protože nikdo jich neměl ani pro svou
potřebu. Další kalamita přišla v létě roku 1910. Silný déšť
s krupobitím u nás téměř zlikvidoval obiloviny a Stará Ves
s Košatkou byly postiženy ještě více. Ze mnoha míst přicházely špatné zprávy. V důsledku
povodně na Moravě se v Kunovicích u Uherského Hradiště zřítilo 115 domů a 3 lidé
utonuli. Rovněž z Čech docházely zprávy o povodních. Odra
vylila poprvé 8. září, podruhé
20. září a do třetice v listopadu. Zde musím připomenout,
že každá povodeň přinášela
majitelům luk škody a ti museli vynakládat v zimních měsících velké úsilí k budování
tarasů na ochranu břehů. Následující rok však zase překvapil. Po mírné zimě a slibném
jaru přišlo suché léto. Třiceti
stupňová vedra nebyla zvláštností. Vyschly požární kaluže
a docházela voda ve studních.
Za 15 týdnů nepadla ani kapka. U kaple bylo večer po celé
léto slyšet zpěv a modlitby za
déšť. Následkem sucha došlo
k výraznému růstu cen potravin a nepokojům ve městech.

Ve Vídni dokonce ke střelbě
do demonstrantů. Opakující
se sucho vyburcovalo obyvatele Hůry k založení družstva
pro výstavbu vodovodu a její
realizaci v co nejkratší době.
Zajistili trkač od fy. Kunz Hranice a trubky z Vítkovic. Svépomocí postavili studnu v místě bývalých Bělidel, vodojem
u p. Kašpárka a všechny výkopové práce. Po tomto úspěchu
se je rozhodli následovat i obyvatelé dolního konce a na vánoce 1911 byla na dolní vodovod připojena i škola.
O průběhu počasí a jeho
„rozmarech“ ve dvacátém století bychom mohli ještě dlouho
pokračovat, ale myslím, že to
není třeba. Ještě žijí pamětníci velkých zim v r. 1928 a dalších mrazů i sněhových kalamit, stejně jako období sucha,
vysokých teplot a povodní.
Je skutečností, že naši předci se s přírodními silami počasí museli podle svých možností vypořádat sami. Ke krajině,
která je živila, se chovali ohleduplněji, neboť věděli, že její
každé poškození se dříve nebo
později obrátí proti nim.
Lyčka Jiří, kronikář
Použité materiály:
AMO – kronika obecné školy
v Proskovicích

Omezení úředních hodin v závěru roku
na Úřadě městského obvodu Proskovice

! !
Posledním úředním dnem v roce 2015 bude

středa 30. 12. 2015

s úředními hodinami od 8:00 do 15:00 hodin.

Ve čtvrtek 31. 12. 2015
bude úřad uzavřen.

Prvním úředním dnem v roce 2016 bude

pondělí 4. 1. 2016

s úředními hodinami od 8:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme klid a pohodu
v době vánoční a do nového roku vše dobré.

Miloslava Vidličková

NOVÉ CENY HROBOVÝCH MÍST
Od 1. 1. 2016 dojde k úpravě cen za pronájem hrobových míst na
proskovickém hřbitově.
Dosavadní ceny byly stanoveny podle typu hrobu. V souvislosti s digitálním zaměřením hřbitova bylo nutno stanovit ceny
za 1 m2 pronajatého hrobového místa.
Rada městského obvodu rozhodla na své schůzi dne 19. 10. 2015
stanovit cenu za 1 m2 pronajatého pozemku – hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ostravě-Proskovicích s účinností
od 1. 1. 2016 takto:
• nájem pozemku - hrobového místa - 20,- Kč/1 m2/1 rok
• služby s nájmem spojené
- 20,- Kč/1 m2/1 rok
S novými cenami musí počítat ti, kterým v roce 2016 a v následujících letech vyprší nájemní smlouva a noví nájemci. Nájemní
smlouvy a platby za hrobové místo jsou na dobu 15 let.
Věra Adámková

Ze života školy ...

Advent je tady, Vánoce se blíží
Slovo advent znamená příchod (Adventus) a zde je míněn příchod vykupitele Krista. Období adventu končí o půlnoci na Štědrý den. A jak to bude u nás ve škole? Škola žije tradicemi.
27. 11. 2015

- Rozsvícení 1. svíčky na školním adventním věnci, s programem vystoupili žáci 3. ročníku (vánoční zvyky a tradice na
sv. Ondřeje)
- Vánoční jarmark v sále restaurace U Psoty - prodej výrobků
žáků školy, školního stolního kalendáře, vystoupení pohybově-dramatického kroužku s operetkou Z. Svěráka a J. Uhlíře
Červená Karkulka, vystoupení školního sboru Proskovjáček
s pásmem vánočních písní a koled

7. 12. 2015

- Vánoce na dědině, výchovně vzdělávací program ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm (starší děti MŠ a 1.
ročník)
8. 12. 2015

- Vystoupení pohybově dramatického kroužku s operetkou
Červená Karkulka v ZŠ Stará Bělá
- Tvořivé adventní dílny v ZŠ pro veřejnost
9.12.2015

- Vánoce na dědině, výchovně vzdělávací program ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm (2.,3.,4.,5.ročník)

4. 12. 2015

- Rozsvícení 2. svíčky, s programem vystoupí žáci 1. a 2. ročníku (sv. Barbora, sv. Mikuláš)
- Možná přijde i Mikuláš s čertem a andělem

11. 12. 2015

- Rozsvícení 3. svíčky, s programem vystoupí žáci 5. ročníku
(sv. Lucie)
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12. 12. 2015

- Zaměstnanci školy jedou na adventní trhy do Krakowa
18.12.2015

- Rozsvícení 4. svíčky, s programem vystoupí žáci 4. ročníku
(Vánoce)
22. 12. 2015

- Vánoční posezení a společné rozloučení se všemi dětmi, současnými i bývalými zaměstnanci, spolupracovníky a přáteli
školy v sále restaurace U Psoty, znovu si vyslechneme program žáků školy, pobesedujeme a popijeme vánoční punč
23. 12. začínají Vánoční prázdniny. Ve škole se znovu sejdeme 4. 1. 2016.
6. 1. 2016 připomenou žáci 4. ročníku tradici Tříkrálového
koledování.

Škola je především učící se organizace a nejen z minulosti
se můžeme poučit. Musíme také myslet na budoucnost. Aby
škola mohla čerpat v budoucnu peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, musí se připojit k vytvoření implementační strategie, kterou vytváří MŠMT. Co to pro
nás znamená? Do 16. 12. musíme prodiskutovat a rekapitulovat aktuální stav školy v oblastech podpory (inkluzivní vzdělávání, rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
podpora polytechnického vzdělávání, podpora sociálních a občanských dovedností, podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, rozvoj infrastruktury školy) a tím vytvořit
podklady pro plán rozvoje školy jak mateřské, tak i základní.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých
blízkých, do nového roku vykročení tou správnou nohou. Především však klid a pohodu, mír v srdci.
Eva Paličková, ředitelka školy

Nesem Vám noviny, poslouchejte!
Z proskovické školy – pozor dejte!
První novina se týká projektu
mezinárodní spolupráce etwinning, kterého se naše škola
zúčastní již popáté. V letošním
školním roce se do něj zapojili žáci 3. ročníku s třídní učitelkou J. Vahalíkovou. Jak už
napovídá název projektu „Learning in kitchen“, děti se nejen
procvičí v angličtině a pracovních dovednostech v kuchyni, ale dozví se i některé tradiční recepty, podle kterých se
peče v italských, španělských,
polských a rumunských rodinách. Protože se blíží Vánoce,
byly vybrány recepty na vánoční cukroví. Nejdříve děti shromáždily recepty, podle kterých
se připravuje cukroví v jejich
rodinách již po několik generací. Pak nadešla všemi očekávaná chvíle, a to vlastní pečení ve
středu 25. 11. 2015. Žáci si oblékli kuchařské zástěry a tvořili pod dohledem paní Urbánkové, paní Knopové a paní
Paličkové vanilkové rohlíčky, perníčky a linecké cukroví. Děkujeme našim dospělým pomocnicím, díky
kterým nám šla práce pěkně od ruky.
Na všech účastnících bylo patrné obrovské zaujetí a radostný pocit z krásného, voňavého a velice chutného výsledku. Mňam! V současné době děti s paní
učitelkou v hodinách zpracovávají fotografie, kreslí obrázky, sestavují jednodu-

Druhá novinka je z oblasti dlouhodobé spolupráce
mezi školou základní a mateřskou. Někteří budoucí předškoláci a jejich rodiče se přišli
k nám podívat ve středu 18. 11.
ráno na ukázkové hodiny, které si připravily nejen pro ně, ale
i pro další rodiče a hosty, všechny paní učitelky. Návštěvníci
tak mohli obdivovat logickou
úvahu žáků v matematice, práci na interaktivní tabuli v hodině českého jazyka anebo si užít
pokusy v hodině člověk a svět.
Odpoledne sedmnáct předškoláků s rodiči se zúčastnilo programu „Těšíme se do školy“.
Děti vzali žáci 5. ročníku na výpravu do pohádky a s rodiči si
povídala paní ředitelka o filozofii práce školy.

chý popis receptů v angličtině. Všechnu
práci poté umístí do pracovního prostředí twinspace na etwinningových internetových stránkách. Zde si jej budou moci
prohlédnout ostatní účastníci projektu.
Na oplátku se seznámíme s recepty našich zahraničních partnerů a v roce 2016
si nějakou „cizokrajnou dobrůtku“ připravíme. Už se těšíme!

Závěrem chceme poděkovat
rodičům, prarodičům a přátelům školy za nadstandartní spolupráci se školou, a to
za poskytnutí kulis a kostýmů k vystoupení dramatického kroužku, pečení vánočního cukroví, pomoc při vyrábění dárků na vánoční
jarmark, besedu o domácím mazlíčkovi,
dohled na nácvik tanečního vystoupení,
doprovod na kulturní a sportovní akce,
hudební doprovod k vystoupením žáků,
sponzorské dary.
Mgr. Jana Vahalíková
učitelka ZŠ
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Návštěva
Lesní školy

Poslední listopadový pátek naši předškoláci navštívili Lesní
školu v Ostravě – Bělském lese s programem „ Vnímáme les
všemi smysly“. Programem nás provázel Bc. Pavel Kotala. Na
začátku jsme se seznámili s tím, co nás čeká a vydali se, na poznávací cestu lesem.
Hned po prvních krocích spadaným listím jsme mohli nasát typickou vůni tlejícího listí, jehličí a mokré půdy. Na trase
k „Starobělským Lurdám“, tak se jmenuje pramen, který jsme
navštívili, nás čekala spousta přírodních překážek v podobě
spadaných větví, nerovný terén, výšinky i sestupy. Mohli jsme
si prohlédnout obydlí strakapouda, pasoucí se srnky, mladé
sazeničky stromků v lesní školce. Dozvěděli jsme se, že bílý
nátěr na nových výhoncích působí proti okusu lesní zvěře.
Svou hbitost, mrštnost, rychlost a um, si předškoláci vyzkoušeli ve sportovním areálu. Pak cesta pokračovala až ke studánce pod Kolibou. Ta byla však částečně vyschlá následkem
suchého počasí v průběhu celého roku. Než jsme došli k srdci lesa, stali se z nás šamani, vyvolávající déšť nebo sníh hrou
na přírodní hudební nástroje. Mohli jsme si vychutnat pohodu při hře na sansulu, což je hudební nástroj určený k relaxaci. Kdybychom seděli nebo leželi, určitě by některé i uspala.
Na konci našeho putování byla návštěva Lesní školy, kde
jsme si prohlédli vypreparovanou zvěř, jako třeba lišku, bažanta, kunu, ježka, mládě divočáka, káně a mnoho druhů
brouků včetně kůrovce smrkového. S lupou děti sledovaly
jeho cestičky pod kůrou stromů. Svou šikovnost si vyzkoušely při skládání dřevěných puzzlí s motivem listů dubu, buku,
lípy, javoru a břízy.
Cílem návštěvy Bělského lesa bylo, aby si děti uvědomily,
jaký význam les pro nás má a jak o něj pečovat. Vrátí nám to
v podobě krásných zážitků, vůně, zpěvu ptáků, čisté vody ve
studánkách a volně žijící zvěře.
Nadcházející čas je ve znamení příprav na nejkrásnější
svátky v roce. Přeji Vám za všechny zaměstnance mateřské
školy klidné a radostné prožití Vánoc a v nadcházejícím roce
mnoho zdraví a štěstí.
Danuše Karasová,
vedoucí učitelka MŠ Ostrava-Proskovice

Kreativní klub Proskovice
Jak jsme vás informovaly v zimním vydání proskovického Floriána 2014
změnila se organizace na
Kreativní klub Proskovice. I když jsme nepsaly celé 3 čtvrtletí 2015 do
zpravodaje, scházíme se pravidelně každé pondělí v 16.00 hod.
v keramické dílně mateřské školky a vytváříme nejen výrobky
z pedigu, papíru, ale nacházíme nové kreativní nápady a výrobky, se kterými se prezentujeme na velikonoce v Nové a Staré Bělé
a na předvánočním jarmarku jak v naší obci, tak opět v Nové
a Staré Bělé.
Naše organizace se početně zmenšila, a to z toho důvodu, že
věková hranice žen je v průměru 65 let a některé ženy ze zdravotních důvodů nechtěly do našeho klubu vstoupit, protože se
nemohou všech akcí zúčastňovat.
Jsou zachovány všechny akce - oslava MDŽ, škvaření vaječiny, opékání špekáčků, jezdíme na jednodenní výlety. V měsíci
květnu jsme si zajely do Nového Jičína, kde jsme v muzeu klobouků měly exkurzi, pak autobusem do Kunína na zámek, kde
jsme si vyslechly jeho historii a prošly se nádherným parkem. Výlet do Bělé u Chuchelné jsme spojily s návštěvou kostela v Píšti, kde jsme si mohly prohlédnout ještě nedokončenou Křížovou
cestu, která je tvořena z keramických kachlů. Také jedno odpoledne jsme věnovaly výstavě keramiky a obrazů na zámku ve Staré Vsi a občerstvení jsme našly v nově zrekonstruované hospodě Dvou babek. Navštěvujeme výstavky s kreativním zaměřením,
byly jsme na exkurzi v Dolních Vítkovicích a na vernisáži v „Domě
u Šranků“. Spolupracujeme s mateřskou a základní školou, zúčastňujeme se akcí pořádaných Obecním úřadem.
V tomto období jsme se připravovaly na předvánoční jarmark,
na kterém jsme vystavovaly některé naše výrobky, prodávaly
námi napečené perníčky a koláče. Perníčky jsme napekly k Mikuláši i pro děti MŠ a ZŠ.
Přejeme všem občanům Proskovic spokojené a radostné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu.
Sojková Svatava
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Konec roku 2015 pomalu klepe na dveře a i my hasiči chceme bilancovat, co se nám podařilo splnit a čemu jsme ve svém
snažení zůstali dlužni.
Vezmu to pěkně z kraje roku.
V lednu jsme uskutečnili výroční valnou hromadu se slušnou
účastí našich členů, na které
jsme si zvolili nového starostu
a výbor sboru. Původně zvažovaná obměna výboru za mladší členy nevyšla, neboť v dnešní době se nikdo z mladých do
funkcí ve spolcích nehrne. No,
co naplat, musíme to dále táhnout dalších 5 let a doufat, že to
v budoucnu vyjde a funkce ve
sboru převezmou mladší.
Únor byl ve znamení tradičního hasičského plesu. Po velkých přípravách a práci, dopadl
velmi dobře, účast v Proskovické sokolovně byla slušná a z pochvalných vyjádření hostů na
plese jsme spokojeni.
V měsíci květnu jsme hlavně
s mladšími členy výjezdové jednotky provedli již „tradiční stavění májky“ na cvičišti pod školou s bohatým občerstvením
pro všechny, kteří přišli pomoci stavět, nebo jen tak s dětmi
posedět a pobavit se se sousedy a známými.
Další účast hasičů byla spojená s kladením věnců u pomníku padlých osvoboditelů naší
obce, kde jsme byli paní starostkou požádáni o položení
věnce a čestnou stráž při tomto aktu.
Červen byl ve znamení „Svatojánského ohně“, a to rovněž
pod školou. Hasiči se zapojili
jak do přípravy táboráku, přípravy všeho možného občerstvení, tak do instalace stanů, pro
případ špatného počasí. Taktéž
zabezpečili posezení pro návštěvníky Svatojánského ohně.
Od měsíce června do září
byla hlavní náplní účast našich
družstev na pohárových soutěžích, a to v blízkém i vzdálenějším okolí. Soutěží se zúčastňovalo družstvo mužů a družstva
mladších a starších žáků.
Účastmi na soutěžích si výjezdová jednotka lépe osvojuje práci s hasičskou technikou,

ovládání nářadí v případě výjezdu k požáru. Ve výjezdové
jednotce bylo v roce 2015 13 hasičů, z tohoto počtu jsou 3 řidiči, kteří mají oprávnění výjezdu
k požáru.
Září: V tomto měsíci již dlouhých 29 let probíhá soutěž hasičských družstev o „pohár Proskovic“. V tomto roce v ranních
hodinách proběhla soutěž mladých hasičů, a to v kategorii
mladších a starších žáků. Zúčastnilo se jí 11 sborů a celkový
průběh hodnotíme jako velmi
zdařilý. Proskovičtí se zúčastnili v obou kategoriích.
V odpoledních hodinách proběhla hlavní soutěž o „pohár
Proskovic“ v kategorii muži
a ženy. Tato byla po organizační i sportovní stránce velmi
zdařilá. V kategorii ženy vyhrála děvčata ze Svinova a v mužích hasiči z Mošnova. Naši kluci se bili jako lvi, o čemž svědčí
2. místo. Hodnotu jejich výkonu umocňuje i skutečnost, že
porazili družstva ze Staré Vsi,
z Košatky a Petřvaldíku.
Ovšem ne vždy všechno, co si
naplánujeme, vyjde. Celé léto
bylo jako „u Jadranu“, jen na
naše závody pršelo a bylo i celkem chladno. Vál i nepříjemný
silný vítr. Toto ovlivnilo i účast
soutěžních družstev na soutěži,
které se po absolvované soutěži Moravskoslezské ligy již neobjevily u nás. Proto po dlouhá
léta účast 30 družstev na naší
soutěži byla jen našim zbožným
přáním.
Tyto již výše jmenované skutečnosti byly i příčinou toho,
že rodiny s malými dětmi při

prvních kapkách deště odešly
domů a na cvičišti zůstala jen
hrstka skalních příznivců hasičského sportu.
Obsluhy ve stáncích byly
zoufalé, neboť co s připraveným občerstvením, a o bratra
Mirka Kadlece se pokoušel infarkt, neboť jako náš pokladník
již zřejmě viděl finanční stránku tohoto podniku.
Ale co naplat i tyto nepříznivé skutečnosti se musí překonat.
To bylo z našeho pohledu asi
vše, co bych chtěl zmínit o již
končícím roku 2015.
Vážení Proskovičtí občané,
bratři hasiči, a všichni naši příznivci. Nyní bych se rád zmínil
o skutečnosti, která Náš sbor
dobrovolných hasičů v Proskovicích čeká v roce 2016.
V roce 2016 náš sbor hasičů oslaví 130. výročí od založení našeho sboru. Toto se stalo v roce 1886, kdy učitel Alois
HUVAR, který přišel do Proskovic z nedalekého Petřvaldu, přesvědčil řadu obyvatel naší obce
o nutnosti a prospěšnosti založiti hasičský sbor. Po úspěšných
jednáních se sedláky a domkaři a po strastiplných jednáních
s úřady se toto zdařilo v roce
1886. Hasičský sbor byl založen
a lví podíl na toto má – měl právě učitel Alois HUVAR.
Sbor dobrovolných hasičů
v Proskovicích – a současný
výbor, který ho zastupuje, si
je plně vědom této významné události, která velkou měrou přispěla k povznesení dění
v naší obci i k značnému rozvoji na poli hasičské ochrany na

Ostravsku. S hrdostí k našim
předkům se můžeme chlubit
tím, že jsme nejstarším hasičským sborem na území města
Ostravy.
V tomto roce 2016, tak významném pro náš sbor dobrovolných hasičů, chceme důstojně oslavit toto významné
výročí.
V našem snažení o zdárný
průběh oslav oslovíme i náš
úřad městského obvodu v Proskovicích, fungující spolky
v obci i sponzory našeho sboru.
Věříme, že společně se tohoto
velkého úkolu zhostíme dobře.
Nyní mi dovolte, abych nastínil, co všechno chceme v rámci
oslav uskutečnit:
Únor: hasičský ples – sokolovna
Květen: stavění máje
Účast na kladení věnců
k pomníku osvoboditelům
Červen: slavnostní valná
hromada k 130. letům SDH
– u Psoty
Svatojánský oheň – hřiště
pod školou
Září: tradiční soutěž SDH
o pohár obce Proskovice
– 30. ročník – cvičiště pod
školou
V průběhu roku budeme pravidelně obměňovat nástěnku
SDH u prodejny Budoucnost.
Rovněž chceme informovat veřejnost o činnosti ve sboru dobrovolných hasičů, a to formou
příspěvků do občasníku obce
„FLORIÁN“.
Chceme rovněž o skutečnosti 130. let SDH informovat Ostravskou veřejnost v regionálním deníku.
Pomoc pro zvládnutí těchto našich úkolů budeme hledat i u našich nadřízených složek, jako jsou Sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska Ostrava a u Hasičského záchranného sboru města Ostravy. Věříme, že ani u nich nebudeme
odmítnuti.
za výbor SDH Proskovice
Blažej Palička - starosta
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Výstavba chodníku
na ulici Světlovské
Že se něco děje, jsem zjistila koncem
jara 2015. Protože nebydlím na ulici
Světlovské, tak mě stavba chodníku neobtěžovala. Chodníky a přechody jsou
dobré hlavně pro bezpečnost dětí, které nemají čas sledovat provoz, protože
se baví jinou činností.
Chodníky jsou sice vybudované, ale
někteří lidé, kteří byli zvyklí stát autem
před svým domem na krajnici vozovky,
teď stojí pro změnu na chodníku, a to
bezpečnostní účel nesplňuje. Chodník
by mohl být vystavěn pouze na jedné
straně ulice Světlovské, aby se nemusela cesta neustále přecházet. Měla jsem
představu o tom, že chodník bude končit až u posledního domu v naší obci.
Také sloupy uprostřed chodníku jsou
zarážející.
I přes nějaké výtky ke stavbě, jsem
ráda, že byl vybudovaný. Myslím si, že
chodník docení hlavně lidé, kteří bydlí na ulici Světlovské. Teprve po přivyknutí na tuto stavbu, další lidé určitě ocení její důležitost. Myslím si, že lepší je jít
po chodníku, než po krajnici frekventované silnice.
Barbora Urbánková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem prodejcům, nakupujícím i dárcům, kteří nám na
Sousedském bleším trhu pomohli vytvořit pěknou atmosféru. Získali jsme opět pěknou částku na
obnovu sokolovny. Věci, které se
neprodaly, budeme používat v sokolovně, jiné jsme předali do obchodu Moment ČR o.p.s., z jehož
zisků je podporován například
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.,
Kola pro Afriku o.p.s. nebo denní
stacionář Žebřík o.p.s.
Hana Matoušková

Termíny plesů
v roce 2016:
30. 1. Sokolský ples
6. 2. Hasičský ples
13. 2. Maškarní ples ZŠ a MŠ
20. 2. Koňařský ples

PODZIM V SOKOLE
U sokolovny byly od září v permanenci
kurty – tenisový (poslední hraní 14. 11.)
i volejbalový. Na něm se hrává i nohejbal.
Volejbal hrávaly smíšené týmy o různém počtu hráčů a úroveň hry pochopitelně stoupala. V Krmelíně se konal 7. 11. halový turnaj. Škoda, že tam naše družstvo
nehrálo. Volejbalisté se přesunuli do školní tělocvičny.
Mladí nohejbalisté dosáhli velmi pěkného úspěchu v krajské soutěži dorostu, kde
obsadili 2. místo (první Petrovice u Karviné). Uvažuje se o tom, že v r. 2016 budou
do městského přeboru přihlášeni i muži.
Tam by hráli i naši dorostenci, pro které to
bude dobrá průprava. Lze jenom litovat, že
se tak nestalo dříve.
Tenisové soutěže méně početných družstev (34. r., nikdy jsme nechyběli!) hráli
jen muži. „Áčko“ v I. soutěžní třídě bylo 4.
z osmi družstev (4 víť., 3 porážky) a „béčko“ bylo ve II. tř. páté (3 víť., 5 porážek).
Ženy prvenství z r. 2014 neobhajovaly
a soutěž mužů nad 45 let jsme neobsadili.
V příštím roce se uvidí. Mezi tenisty pokračují debaty o nutnosti oplocení celého kurtu. Existují různé návrhy, nabízí se několik řešení. Kurt měl letos kvalitní povrch
i přes sucho, ale absence vysokého plotu
z mnoha důvodů není dobrá. Správné je,
že místní tenisté využívají i hřiště Na Pastvinách.
Skvělá akce se podařila proskovickým vysokohorským turistům. Do Vysokých Tater se v říjnu vydala skupina ve složení Jan
Kupka, Jan Starostka, Lukáš Palička, Tomáš Palička a Jarek Osyčka se svými kamarády z hokejového oddílu CHACHAŘI (
o nich pak na jaře). Absolvovali čtyřdenní
přechod „na těžko“ po trase Štrbské pleso-Popradské pleso-Rysy-Sedlo pod Ostrvou-Sliezsky dom-Veľká studená dolina-Hrebienok-Zamkovského chata-Zelené pleso.
Zvládli necelých 90 km a převýšení 6960
metrů. Velmi slušné výkony! Navázali na
nezapomenutelné proskovické akce ve slovenských horách. Připojili se tak k předkům
ze čtyřicátých a dalších let, které do Tater
vodil Česťa Matěj, taky k Luskům, Sýkorům,
Slatinským, Lýskům, i Janečkům (Pavel
Matěj a Marek Kunz okolo r. 2000 vystoupili na Gerlach) a mnoha dalším a dalším.
Všichni si Tatry zamilovali a více nebo méně
je poznávali. Naše horolezce čekají taky Nízké Tatry, Roháče i obě (a blízké) Fatry. Absolutní proskovickou vysokohorskou špičkou jsou ale manželé Martínkovi.
Do městských soutěží ve stolním tenisu
jsou přihlášena dvě družstva (A - III. tř.,
12 družstev a B – V. tř., 14 družstev). Probíhají pravidelné tréninky včetně nejmen-

ších dětí a uskuteční se tradiční Vánoční
turnaj. Naši hráči se zúčastňují i mnoha
dalších akcí „za zelenými“ stoly. Oddíl registruje 14 hráčů.
Letos jsme vzpomínali na existenci slavné dívčí fotbalové jedenáctky, která byla
populární pod jménem AJAX Proskovice.
Jejich tehdejší trenéři Ráďa Matěj a Véna
Lyčka, jejich fanoušci a především samy
hráčky „nostalgicky a se zavlhlým zrakem
a záhadným úsměvem“ vzpomínají nejen na skvělé zápasy v Dobraticích a jinde.
Místní dívky by dnes neměly váhat ani minutu a znovu se do fotbalu pustit. Věhlas
a uznání je neminou! Podobně by se mohli mládenci zapojit do ragby. Měli jsme
možnost po dobu šesti týdnů vidět tento skvostný sport v top podání. Podmínky pro dívčí fotbal i pro ragby chlapců tady
máme. Tak co s tím?
A na jaře pak napíšeme nejen o proskovických hokejistech, ale taky o atletkách
Monice Dvorské a Katce Growkové.
V říjnu a listopadu se uskutečnily dvě
turistické výpravy pro malé ,,sokolíky‘‘.
Obě zorganizovala naše cvičitelka Veronika Dostálová s několika nadšenci. V té první ,,Za barvami podzimu‘‘ se děti vydaly
z Frýdlantu na Ondřejník a zpět. Malí turisté zůstali na noc ve městě – ubytování
bylo zajištěno v místní sokolovně. Děti tak
měly možnost poznat i jiné sokolské prostředí a i samotný Frýdlant n. Ostravicí –
bránu do našich krásných Beskyd.
Ve druhé výpravě se děti vydaly do okolí – lesem do Krmelína a pak na Krmelínský kopec zvaný K1. Pak se všichni přesunuli zpět do sokolovny v Proskovicích, kde
se nachystali na přenocování. Na obou
výpravách nechyběly různé hry, dokonce i noční, které s pro ně s chutí zorganizovali dospělí. Děti byly nadšené, však se
jich pokaždé zúčastnilo přes 20 a k celkovému úspěchu se přidalo i nádherné podzimní počasí.
Jen víc takovýchto akcí i v roce 2016!
Eva Petrůjová

9

Badmintonový turnaj
Dne 6. 11. 2015 jsme byli spolu s Tomášem Kadlecem pověřeni starostkou obce paní Matějovou reprezentovat naši obec v badmintonovém turnaji, který pořádal městský obvod
Polanka. Jednalo se o nultý ročník, který se obec rozhodla uspořádat a oslovit tak k účasti všechny obvody a obce města Ostravy. Nabídku k účasti přijalo 10 obvodů, kde za každý obvod musel reprezentoval jeden muž a jedna žena, takzvaný mix. Systém turnaje byl,
že se vytvořily dvě skupiny po pěti párech. Hrálo se na dva vítězné sety. Naše skupina byla
celkem silná, jelikož jsme měli ve skupině oba finalisty, a my jako jediní z celého turnaje jsme uhráli s oběma finalisty jeden set
a naše porážka vždy byla velmi těsná. Postup mezi čtyři nejlepší nám tak o vlásek utekl, chybělo takzvané koncové štěstí. Nakonec jsme ve skupině získali třetí místo. Po odehrání skupin, kde hrál každý s každým, se o desáté až páté místo hrálo o umístění. První a druhý ze skupiny pak hráli ještě samostatnou skupinu, kde hrál poslední s prvním a poražení se utkali o třetí a čtvrté
místo, vítězové se pak utkali o první a druhé místo. Naše konečné pořadí bylo páté místo, kde si myslím při velmi solidní úrovni turnaje, je to pěkné umístění. Vítězem se stal městský obvod Plesná.
Na závěr musím říct, že to bylo velmi příjemné strávené sportovní odpoledne s příjemnými lidmi.
Regina Šerá

SOCIÁLNÍ TÉMATIKA
Od 19. 10. 2015 došlo ke změně pracoviště Úřadu práce
Ostrava u těchto dávek:
 příspěvek na péči
 dávky a služby pro osoby se zdravotním postižením:
- příspěvek na mobilitu
- příspěvek na zvláštní pomůcku
- průkaz osoby se zdravotním postižením

Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci
Slezská diakonie hledá dobrovolníky – studenty, pracující,
lidi v invalidním, starobním důchodu, aktuálně nezaměstnané …, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem.
Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé. Jejich nevšednost spočívá v tom,
že se rozhodli věnovat část svého času a energie tomu, aby byli
užiteční světu, ve kterém žijí.

Dávky nebudou vyřizovány na ulici Pivovarská 84/1, ale na ulici
30. dubna 3130/2D, Ostrava (Integrovaný dům tramvajová
zastávka Důl Jindřich, naproti prodejny Albert).
Proskovice má na starosti pracovnice Mgr. Barbora
Hansliková, tel. 950 143 342.
Stručné shrnutí některých výkonů sociální práce
na místním úřadě:
• spolupráce s úřadem práce - poskytnutí formulářů, základní
poradenství
• pomoc se zajištěním sociální služby – poskytnutí informací
o možnostech vhodných služeb v terénu nebo přehled vhodných ústavních soc. zařízení (nutná aktivní spolupráce s rodinou). O umístění do ústavního sociálního zařízení, např.
domova pro seniory si rozhoduje každé zařízení samostatně,
mají svá pravidla i své formuláře (žádosti o přijetí). Zpravidla
si sami zajišťují i sociální šetření v rodině. Umístění do zdravotnického zařízení, jako je např. LDN zajištuje pouze lékař.
• sociální poradenství osobám vyloučeným
• rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
Věra Adámková

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme ve střediscích Slezské diakonie ARCHA Ostrava, DUHOVÝ DŮM Ostrava a SILOE Ostrava. Dobrovolníci
se tak stávají přáteli seniorů, kterým pomáhají a naslouchají,
společníky lidí s postižením, jsou oporou klientů při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech.
Staňte se součásti našeho profesionálního týmu. V rámci
dobrovolnictví vám můžeme proplácet jízdné, nabídnout supervizní podporu, pojištění a to zdarma.
Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat dobrou věc
a zároveň získávat spoustu věcí pro sebe. Jen dobrý pocit
z dobře vykonané práce a z nových přátelství je k nezaplacení.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: tel. 731 130 175,
nebo na e-mailu: dobrovolnictvi@slezskadiakonie.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Mgr. Petra Šuláková

Vánoce v kostele sv. Floriána
24. 12. 2015

Štědrý den

Půlnoční mše vánoční

mše svatá

22.00 hod

25. 12. 2015

1. svátek vánoční

Slavnost Narození Páně

mše svatá

10.00 hod

26. 12. 2015

2. svátek vánoční

Svátek sv. Štěpána mučedníka

mše svatá

10.00 hod

Nový rok

Slavnost Matky Boží Panny Marie

mše svatá

10.00 hod

1. 1. 2016

Informace o bohoslužbách v kostelech naší farnosti naleznete na stránkách www.starabela.farnost.cz
Martin Menšík
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Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka
2016 bude v rámci Ostravy a okolních
měst a obcí probíhat ve dnech 1.–14.
ledna 2016. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
Z finančních příspěvků dárců jsou
tradičně podporovány lokální sociální a zdravotní služby poskytované lidem
v nouzi – ohroženým dětem, lidem se
zdravotním hendikepem, seniorům, lidem v závěru života, lidem bez domova.
Část výtěžku sbírky je využíván také na
aktivity regionálního, republikového a zahraničního charakteru. Konkrétně budou
z prostředků Tříkrálové sbírky 2016 v Ostravě podpořeny tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské
službě sv. Kryštofa
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
3. Podpora seniorů a lidí bez domova nákup materiálu pro aktivizační terapie
4. Přímá hmotná humanitární pomoc
pro lidi v obtížné životní situaci
5. Dofinancování rekonstrukce prostor
pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených
sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie – startovací byty
6. Podpora ohrožených dětí a mládeže v nízkoprahovém Charitním středisku

Michala Magone - vybudování základny
pro táborové aktivity
7. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra
Z Tříkrálové sbírky podporované aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové nebo
se nedaří nalézt finanční zdroje pro jejich
uskutečnění či potřebný rozvoj. Obracíme
se proto na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při této celorepublikové sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří
to nejvíce potřebují. Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníky budeme v Ostravě a přilehlých obcích potkávat
v prvních dvou lednových týdnech roku
2016. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami označenými červenobílým logem Charity Česká
republika zapečetěnými ostravským magistrátem. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou
mocí k nakládání s pokladničkou.
V Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě
a okolí vykoledovalo 1 455 769 Kč. Finance byly využity v průběhu letošního
roku na podporu aktivit Charity Ostrava
a Charity sv. Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.
Více o využití výtěžku na webu: http://os-

trava.charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2016 je
Charita Česká republika se sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl.
města Prahy podle zákona č.117/2001 Sb.
O veřejných sbírkách.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, celý finanční
výnos bude uložen na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny.
Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko–opavské.
Děkujeme všem občanům, dárcům, koledníkům, úřadům a společenstvím, kteří se budou jakýmkoli
způsobem podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2016.
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17,
703 00 Ostrava-Vítkovice,
tel./fax: 596 621 094, 733 676 692,
e-mail: veronika.curylova@charita.cz,
www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova
651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,
tel./fax: 596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz
www.charita-sv-alexandra.cz
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RIZIKOVÉ
KÁCENÍ STROMŮ
ARBORISTIKA
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Kontakt:
e-mail:
tel.:
web:

Jan Tichý
tichy.h@email.cz
+420 602 516 121
www.vyskoveprace-tichy.cz

Proskovický
cký

Florián

dotace až 50 %
na fotovoltaiku,
zateplení a výměnu
oken v rodinném domě

KOTLÍKOVÉ DOTACE
až 95 % na pořízení
a montáž nového
zdroje tepla

∙ máme zkušenosti s více než 450
úspěšnými projekty
∙ vyřízení dotace na klíč

778 410 300
info@zelenaprodum.cz
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