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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (15)
Německá okupace a život v protektorátu přinášely občanům
četné nepříjemnosti. Kromě lístkového hospodářství, nucených
odvodů zemědělských výrobků, prohlídek a razií, odstraňování
tzv. závadných knih z knihoven, zavedení pracovní povinnosti apod., se proskovickým nevyhlo ani pracovní nasazení do
Německa. Koncem roku 1942 bylo nasazeno několik mladých
lidí, a to: Ladislav Olejčík, Alois Lyčka, Oldřich Fulneček, Alois
Palička, Otakar Slatinský, Miroslav Borovec, Alois Olejčík, Jaromír
Palička, Oldřich Palička, Vladimír Matěj, Vlasta Kadlecová,
Božena Doležalová a Růžena Borovcová. Někteří z nich (O.
Fulneček, A. Lyčka, A. Palička, A. Olejčík) uprchli a skrývali se
za pomocí MUDr. Juchelky ze Staré Bělé a četnických strážmistrů
Vagnera Ze Staré Vsi a Vojtěcha z Proskovic.
Heydrichiáda se v obci obešla bez přímých obětí, přestože
se do odboje zapojila řada proskovických. Záznam z r. 1946 ve
II. Svazku obecní kroniky uvádí, že se jednalo o tyto obyvatele
obce: Vladimír Adámek, Alois Balcar, Jindřich Běl, Dimitrij
Bregin (první zatčený v obci 23. ledna 1940, válku strávil v
německých koncentračních táborech), Josef Cvrkal (zemřel na
útěku v Tiché u Frenštátu 6. ledna 1945), Marie Foltová, Metoděj
Fulneček, Václav Golka, Čeněk Harabiš (zemřel násilnou smrtí
v dubnu 1945), Vladimír Hlavatý, Gustav Hořínek (zemřel v
koncentračním táboře Mauthausen), František Koutný (popraven
24. září 1942 v Berlíně - Plötzensee), Albert Kubica (zemřel 4.
dubna 1943 v koncentračním táboře Osvětim), Emil Kubica,
Rudolf Kunc (zemřel v koncentračním táboře Mauthausen),
Vladimír Kunc (zemřel v koncentračním táboře Mauthausen),
Josef Lochman (zatčen 27. února 1940, z koncentračního tábora
Buchenwald se vrátil až koncem války), Josef Malinovský, Alois
Matěj (popraven 24. září 1942 v Berlíně - Plötzensee), Vladimír
Matěj, Vlastimil Matěj, Antonín Madry, Viktor Novák, Josef
Palička, Václav Psota (zatčen 9. ledna 1942, z koncentračních
táborů se vrátil až po válce), Alois Ranocha (zemřel 12. listopadu
1941 v koncentračním táboře Mauthausen), Bedřich Sklář, Alfons
Slavík (zatčen 23. listopadu 1942, z vězení se nevrátil), Josef
Sunek (zemřel v koncentračním táboře Mauthausen 22. prosince
1941), Ing. Václav �Sunek, Alois Šugárek, Arnošt Urbánek.
V obsazení funkce starosty nenastaly okupací žádné změny. Po
celou dobu války zůstal starostou Vojtěch Palička. Členy obecní
rady byli Bohumil Blahut jako starostův náměstek, František
Borovec, Josef Vašíček a Josef Palička (zároveň vykonával funkci
pokladníka). Tajemníkem byl Josef Matěj, od dubna 1940
Vladimír Vidlička.
Obecní zastupitelstvo se za války téměř nescházelo, obecní
rada zasedala občas. V souvislosti s válečným hospodářstvím a
válečným zásobováním velmi vzrostla agenda obecního úřadu,
takže musely být přijaty nové síly (Josef Matěj, Vojtěch Slatinský,
Jarmila Paličková) a provedeno přestěhování úřadu do prázdné
učebny obecní školy.
V roce 1941, kdy se Moravská Ostrava stala statutárním
městem a byla rozšířena o některé slezské obce, připadly Proskovice
k politickému okresku Místek.
Obecní hospodářství bylo válkou nesmírně poškozeno. Téměř
úplně zanikl stavební ruch. Byla pouze zřízena (nákladem 16 000
Kč) a 15. srpna 1939 zprovozněna telefonní hovorna a v roce
1941 započata příprava stavby silnice Proskovice - Krmelín. V
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roce 1942 však byla zastavena a v její stavbě se pokračovalo až v
roce 1948.
Stagnovaly i práce na zřízení obecního hřbitova. V roce 1943
obec výměnou s Vojtěchem Paličkou získala pozemek na hřbitov
tzv. „Padělku“ na východ od obce u silnice ke Krmelínu o výměře
48,76 arů. V březnu 1944 byly vyhotoveny plány stavby hřbitova
a těsně před koncem války uspořádána sbírka na jeho stavbu.
Pohřbívat se začalo až v květnu 1945.
První měsíce roku 1945 již probíhaly pod dojmy blížící se
fronty. Do obce se uchýlilo mnoho příbuzných a známých z
Moravské Ostravy, Zábřehu a Vítkovic v domění, že zde osvobozovací boje lépe přežijí. Lidé také začali opevňovat sklepní kryty.
Koncem ledna 1945 byl do Proskovic z obce Orzechow
u Katowic přestěhován starobinec. Byl umístěn v sokolovně.
Chovanci byli většinou Poláci a několik Němců. Některé místní
rodiny jim nosily jídlo, neboť německá správa to již nebyla
schopna zabezpečit.
OBEC PROSKOVICE OD ROKU 1945 DO SOUČASNOSTI

Osvobození Proskovic 1. května 1945 líčí kronikář takto: „Ti,
kteří kolem sedmé hodiny večer vyšli z krytů, viděli, že od Staré
Bělé ubírá se pastvinami a lukami zvanými Rybník ruská pěchota
s puškami v rukou. Druhý proud šel od dolního mostu vlevo
směrem k lesu. Když pak v 7 hod., 15 min. večer podle letního
času, objevil se na silnici u stavení Františka Vavroše (čp. 125)
první ruský tank, z jehož děla ozývaly se mohutné rány, tu valily
se již proudy ruských vojáků od Staré Bělé přímo do naší obce.
Občané, nedbajíce nebezpečí, vybíhali houfně z krytů, vítali ruské
vojáky a nastalo velké rozrušení. Proskovice byly osvobozeny...“
Obec nebyla válkou příliš poškozena. Válečné škody byly
vyčísleny celkem na 605 000 Kč, ze 129 budov v obci byl pouze
jeden dům poškozen z 50 %, 45 domů bylo poškozeno lehce. Z
hospodářských budov byla taktéž jedna poškozena z 50 %, 5 jich
bylo poškozeno lehce.
Při osvobozovacích bojích zahynul Vlastimil Matěj, Vladimír
Balcar a Vladimír Běl byli zraněni. V bojích o Proskovice padli
podle údaje kronikáře také tři ruští vojáci. Jeden z nich byl jako
první mrtvý pochován na novém obecním hřbitově. V roce 1946
byly jejich ostatky převezeny na hřbitov v Místku.
Ihned po osvobození Proskovic byl sovětskými vojáky zadržen
starosta obce Vojtěch Palička. Jednalo se patrně o omyl, neboť
hned následujícího dne byl propuštěn.
Ještě téhož dne, kdy byla obec osvobozena, 1. května 1945
ve večerních hodinách, se její správy ujal patnáctičlenný výbor. Byl ustanoven z iniciativy zástupce osvětového důstojníka
tankové brigády vojína Viléma Krojciga. Řádná ustavující schůze
se konala 4. května 1945. Předsedou se stal Leopold Dokulil
(člen KSČ), místopředsedou Bohumil Sunek (bez politické
příslušnosti). Celkem národní výbor tvořili 4 členové KSČ, po
třech zástupcích Čsl. strany sociálně demokratické a Čsl. strany
národně socialistické a 5 členů bylo bez politické příslušnosti. Na
ustavujícím zasedání národního výboru bylo rovněž ustanoveno
zásobovací oddělení, pracovní skupina pro pochovávání padlých a
odstraňování škod a utvořena milice. Složení a činnost národního
výboru byla potvrzena na veřejné schůzi občanů Proskovic 19.
května 1945. Milice byla ustavena dočasně, působila asi tři měsíce.
Jejím velitelem byl četnický strážmistr Vojtěch Melen.
(... pokračování příště)

Ing. Jiří
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200 LET KAPLIČKY
V letošním roce uplyne 200 let od postavení jedné z našich
nejvýznamnějších památek, kaple Sv. Floriána, o kterém svědčí
tento doslovný přepis dokumentu:

Revers
Dle kterého obec Proskovská se dobrovolně na nynější i
budoucí časy tímto zavazuje, že ona /poněvadž o posvěcení tej
jejich malej novo vystavenej kapličky Svatého Floriana žádala
a na budoucí zachování, neb popravování žádný základ na
penězích udělati nemohla/ takovou kapličku vždycky pro
všechny časy nejenom v dobrém, nýbrž i také v ozdobném
stavu ku cti a chvále tomu Sv. Florianu, jakožto vyvolenému
patronu skrze odvrácení škodného ohně držeti a zachovati chce
a bude. K utvrzení toho se tento list ve třech stejně znějících
exemplářův vyhotovil a od deputírovaných obecních lidí
podpisem a přitisknutím pečeti zaopatřil, potom pak takový
slavnému vrchnostenskému úřadu k potvrzení podložený byl.
Jenž se stalo v Proskovicách dne 26-ho Maje 1807.
+++ Jiřy Lycžka fojt
+++ Floryan Zavodni burmistr
+++ Ondra Matiey z obce
+++ Jan Palicžka z obce
Karel Břessky podpisatel men
Revers byl potvrzen podpisem a pečetí na zámku ve Staré Vsi
v ten čas správcem panství Nováčkem.
Kaple byla vystavena z tvrdého materiálu v tehdejším centru obce,
proti panskému dvoru a hospodě. Střecha byla původně pokryta
šindelem a v průběhu minulého století pozinkovaným plechem, až při
celkové opravě v roce 1979 došlo k výměně za měď. Zda na tom místě
měla předchůdkyni v podobě rozsochy se stříškou nebo roubenky,
nelze spolehlivě prokázat. Zvoničky se stavěly v místech, kde nebyl
kostel. Plnily funkci náboženskou, časovou a informační. Zvonění bylo
za dávných časů považováno za čestnou funkci a obstarával ho zprvu
některý z hospodářů. Během času však přestalo být poctou a stalo se
povinností. Zvonilo se nejen třikrát denně, ráno, v poledne a večer,
ale také při úmrtí a pohřbu občanů. Krátkým zvoněním se svolávali
občané k procesím a v neposlední řadě i schůzkám. Šturmovalo se
v případě požáru.
Ještě počátkem
minulého století se
u nás zvonilo, když
se hnala od Košatky
černá mračna a
hřmění s blesky
ohlašovalo bouři
s krupobitím, neboť se věřilo, že to
společně s vysokými duby na hrázích
a Černým lesem
pomůže ochránit
obec od pohromy.
Z hlasu zvonku byl
hned poznat účel
zvonění a zvoníci
po staletí udržovali

Pokračování na str. 3

ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

OD 4. BŘEZNA 2007

V prosincovém vydání Floriána jsme již naznačili možné
úpravy jízdních řádů do Proskovic zajíždějících autobusových
linek, které se připravují od 4. března tohoto roku. Zmíněné
změny v současnosti nabyly konkrétnějších podob a v době, kdy
budete číst tyto řádky, budeme už podle nových jízdních řádů i
jezdit. Takže dodatečně jenom pár slov k výsledkům proběhlých
jednáních o změnách.
K tomuto celostátnímu termínu změn jízdních řádů provedl
ostravský dopravní podnik několik změn v organizaci městské
hromadné dopravy, z nichž některé se bezprostředně dotýkají
městských obvodů Stará Bělá a Proskovice.
Důvody ke změnám jsou jednak reakce na připomínky
městských obvodů a jednak několikaměsíční uzávěra mostu nad
ulicí Horní poblíž hypermarketu Interspar na Dubině.
Změny jsou připraveny tak, aby po dokončení opravy mostu
(předpoklad doby uzávěry do konce srpna 2007) bylo nutno
provést jen nezbytné minimum úprav v organizaci dopravy.
Připomínky došlé ze strany občanů lze charakterizovat takto:
◗ špatné návaznosti na tramvajovou dopravu v mimošpičkovou
dobu
◗ časový (byť z jiných důvodů záměrný) souběh linek č. 35
a 55
◗ nízká vytíženost spojů
◗ požadavek na celodenní a celotýdenní spojení se zastávkou
Hotel Bělský les
Protože rovněž městský obvod Nová Bělá měl ke stávající organizaci dopravy připomínky, bylo nutno hledat řešení přijatelné
pro všechny a současně neznamenající navýšení výkonů.
Jak tedy budeme od 4. března jezdit?
Proskovice budou obsluhovány dvěma linkami, a to č. 27 a
77 s celodenním a celotýdenním provozem a linkou č. 26 pouze
v pracovních dnech v době ranní a odpolední špičky. Provoz
linky č. 77 se v úseku Proskovice - Hrabůvka nemění, linkač.
26 nebude v době uzávěry mostu zajíždět na zastávku Dubina
Interspar. Linka č. 27 nahrazuje v Proskovicích a Staré Bělé
současnou linku č. 35.
Linka č. 27 - bude nově vedena pouze pro obsluhu obvodů
Proskovice a Stará Bělá, a to v trase: Proskovice - Stará
Bělá střed - Plzeňská - Dubina (pouze ve směru do
Hrabůvky, a to po dobu výluky) - Hotel Bělský les
- Poliklinika.
Linka bude v provozu po celý den a celý týden, a to
v intervalu 30 minut v době ranní (cca 5 - 8 hodin) a
odpolední (cca 13 - 19 hodin) špičky, jinak 60 minut.
Po dobu výluky nebude obsluhována autobusová zastávka
Dubina Interspar, do hypermarketu bude však možné dojet ze
zastávky �Dubina tramvajovými linkami č. 1 a 17.
Od července budou na smyčku Dubina Interspar prodlouženy
zbývající tramvajové linky, čímž se pro cestující významně zvýší
četnost spojů a směrová nabídka tramvajové dopravy.
Vážení občané!
Děkuji všem, kteří poslali své konkrétní připomínky k aktuálnímu stavu hromadné dopravy v Proskovicích a chci Vás zároveň
vyzvat k trvalé spolupráci, zejména v souvislosti s nesrovnalostmi
v jízdních řádech jednotlivých linek, ať už z důvodu návazností
nebo častějšího výskytu nedodržování těchto jízdních řádů
(samozřejmě vyjma mimořádných a nepředvídatelných událostí).
Ing. Jiří Matěj

-3✓ na zhotovení dřevěného regálu do kanceláře tajemnice, firmě
Ostravské městské lesy s.r.o., přidružená dřevařská výroba,
✓ na opravu elektroinstalace v areálu požární nádrže (šatny,
stánek) včetně zpracování projektové dokumentace k opravě
a revize, firmě Jaromír Nováček - NOVEL,
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tuto tradici, která u nás postupně zanikla až po vystavění kostela.
Samostatnou kapitolu tvoří srdce zvoničky, kterým je zvonec. Dnes
nemůžeme s určitostí potvrdit, jakým byla tato od počátku vybavena. Je však skutečností, že zvonec „zrekvírovaný“ v roce 1916 pro
válečné účely odpovídá svou hmotností a popisem původnímu zvonci z kaple ve Výškovicích, který měl být po vystavení nové kaple
prodán do Proskovic. Náhradní zvonec na vlastní náklady pořídil
náš první kronikář p. Matěj, který byl ve Vítkovicích kovářem. Je
ocelový a jeho zvuk již nesnesl srovnání se zvonařinou. Kaple byla
vysvěcena k poctě sv. Floriána. Po nástupu habsburské monarchie
k nám pronikl kult sv. Floriána, který se stal patronem ochránců
měst a vesnic od škodného ohně. Převážná většina staveb byla
dřevěných a o časté požáry nebyla nouze. Proto si i naši předci
vybrali za patrona obce tohoto svatého. Již v roce 1737 vysvětil
starobělský kněz p. Seidel v Proskovicích sochu sv. Floriána.
Obecní patron, který je zobrazen jako římský voják s praporcem a
putnou hasící hořící chrám, se také stal po dlouhou dobu součástí
naší obecní pečeti, přikládané na všechny důležité dokumenty.
Dnes je sv. Florián vyobrazen ve znaku a na praporu obce. Jedná
se o nejčastějšího patrona v našem státě. Jeho sošky a plastiky často
zdobily štíty a průčelí budov. Obecní závazek k udržování kapličky
si vzali naši občané za své a svědomitě jej plnili. Až do 2. svět.
války nebylo ani jednoho svátku sv. Floriána, aby kaplička nebyla
slavnostně vyzdobena. Uvnitř na malém kamenném oltáři, pod
obrazem patrona, byl vždy čistý ubrus a na něm ve vázách květiny
a březové větvičky. Venku před kapličkou stály čtyři malé břízky
a čelní stěna byla ozdobená věnci ze smrkového chvojí, do něhož
byly vetkány papírové růžičky. Tak se naše babičky a prababičky
staraly, aby kaplička byla o pouti ve slavnostním šatě.
Jiří Lyčka

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
Zastupitelstvo na svých jednáních mimo jiné:
vydalo Jednací řád zastupitelstva městského obvodu Proskovice
na období 2006 - 2010,
■ schválilo rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2007,
rozpočtový výhled městského obvodu Proskovice na léta 2008
až 2010,
■ rozhodlo o poskytuntí neinvestičních účelových dotací
občanským sdružením,
■ svěřilo radě městského obvodu Proskovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10 % upraveného
rozpočtu,
■ stanovilo Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva,
■ Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola,
■ schválilo náplň činnosti výborů zastupitelstva - Kontrolního a
Finančního,
■ vydalo kladné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.
č. 697/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 v k. ú.
Proskovice,
■ vzalo na vědomí vzdání se funkce člena Finančního výboru Ing.
Dvorského Zdeňka a zvolilo do této funkce Ing. Novákovou
Květoslavu, Ph.D.
Rada na svých schůzích mimo jiné:
■ schválila zadání zakázek:
■

rozhodla o aktualizaci seznamu členů povodňové komise
městského obvodu Proskovice,
■ vyjádřila se k návrhům k připravované obecně závazné vyhlášce
„O podmínkách provozování taxislužby na území města
Ostravy“,
■ vyjádřila souhlas se zapojením části rezervního fondu ve výši
33 490,- Kč příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Ostrava - Proskovice,
■ rozhodla o pořízení sad mikrotenových sáčků na psí exkrementy a tyto budou rozdávány občanům, kteří v letošním roce
uhradí místní poplatek ze psů,
■ rozhodla o zřízení věcného břemene za úplatu, a to dohodou
ve výši 1 tis. Kč jednorázově, na pozemku parc. č. 91 ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Proskovice, vlastnické právo
Statutární město Ostrava, svěřená nemovitost městskému obvodu Proskovice,
■ pravidla pro vydávání tištěného zpravodaje městského obvodu
Proskovice - Proskovický Florián,
■ projednala záměr výstavby „Cyklistické trasy L Ostrava Proskovice“ a vydala souhlas s realizací předmětné stavby,
■ jmenovala
dalšího člena Kulturní komise Mgr. Marii
Matějovou,
■ vzala na vědomí informaci starosty o jednání s panem Pavlem
Sonnkem v záležitosti zhotovení kalendáře 2008 s fotografiemi
Proskovic,
■ vzala na vědomí informace tajemnice úřadu v souvislosti se
zákonem č. 159/2000 Sb., o střetu zájmů,
■ rozhodla o nájmu hrobového místa - dvojhrobu č. 100 na
místním hřbitově,
■ projednala záměr výstavby „Parkoviště u domu s malometrážními
byty“, vydává souhlas s realizací předmětné stavby,
■ rozhodla o uzavření Rámcové kupní smlouvy s firmou KARO
Proskovice,
■ rozhodla o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
z 24 na 26, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na
újmu kvality vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví,
■ vzala na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola o zápisu dětí do 1. ročníku
základní školy,
■ projednala materiál, týkající se vyúčtování nákladů čistírny
odpadních vod na ulici Jarkovská Ostrava - Proskovice za rok
2006 a rozhodla o stanovení zálohové platby ve výši 21,- Kč
na osobu a měsíc na náklady čistírny odpadních vod na ulici
Jarkovská Ostrava - Proskovice pro rok 2007,
■ vzala na vědomí Výroční zprávy o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytované příspěvkovou organizací Základní škola
a Mateřská škola Ostrava - Proskovice a Úřadem městského
obvodu Proskovice,
■ vzala na vědomí informaci starosty o návrzích nových jízdních
řádů a o jednání s Koordinátorem ODIS v této záležitosti,
■ rozhodla o pořízení digitálního záznamníku pro potřebu zvukového záznamu z jednání zastupitelstva,
■ projednala závěrečnou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice
za rok 2006,
■ rozhodla o vyhlášení záměru městského obvodu pronajmout
sportovní areál požární nádrže,
■ projednala dopis firmy Lyrix Centrum, s.r.o., Daroňova 23,
742 13 Studénka. Jeho obsahem je nabídka spolupráce v rámci
projektu „Senioři komunikují“ a týká se možné realizace kurzů
pro cílovou skupinu „Senioři v důchodovém věku“,
■ vzala na vědomí informace o problémech s mládeží v městském
obvodě.
Miloslava Vidličková
■
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ROZPOČET
MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE

NA ROK 2007

Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 2. zasedání dne 13. prosince 2006
schválilo rozpočet na rok 2007 v tomto členění:
VÝDAJE

v tis. Kč

Silnice - zimní údržba, běžné opravy, materiál
Odvádění a čištění odpadních vod - čistička odpadních vod ul. Jarkovská
Základní škola - příspěvek na provoz přísp. organizace, plav. výcvik, pojištění budov
Hudební činnost - IV. ročník Festivalu Poodří Fr. Lýska, dotace - hudebníci
Činnosti knihovnické - příspěvek místní knihovně, soutěže, nové knihy
Oprava Památníku obětem II. sv. války, dotace - Jednota sv. Floriána
Záležitosti sdělovacích prostředků - tisk časopisu Proskovický Florián
Záležitosti kultury - péče o jubilanty, vítání občánků
Využití volného času dětí a mládeže - dotace TJ SOKOL Proskovice
Ost. zájmová činnost a rekreace - dotace Český svaz žen, Bebek z Proskovic
Bytové hospodářství - malometrážní byty Na Smyčce - běžné výdaje
Bytové hospodářství - byty nad mateřskou školkou Buková - běžné výdaje
Pohřebnictví - běžné výdaje na údržbu místního hřbitova
Ostatní činnost k ochraně ovzduší - štěpkovač - elektrická energie
Péče o vzhled obce a veř. zeleň - odvoz odpadu, sekání trávy, čištění míst. komunikací
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - dotace Společnost přátel Poodří
Dotace Svaz tělesně postižených Stará Bělá
Požární ochrana - SDH - úhrada energií, pojištění, dotace
Místní zastupitelské orgány - běžné výdaje na činnost zastupitelstva
Činnost místní správy - běžné výdaje na provoz městského obvodu
Poplatky bance
Pátá splátka povodňové dotace, návratná finanční výpomoc
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - chodník ul. Staroveská, vybudování cyklotrasy „L“,
provedení terénních úprav kanal. sběrače DXIII
VÝDAJE CELKEM

340
18
688
15
4
20
83
21
20
10
1 136
56
72
2
288
2
1
60
1 016
1 888
18
545
6 303
5 137
11 440

PŘÍJMY
Daňové příjmy - správní poplatky, daň z nemovitostí, poplatky ze psů
Nedaňové příjmy - pronájmy bytů, nemovitostí, pozemků, ostatní příjmy
Dotace - na výkon státní správy, školství, pvoroz úřadu městského obvodu,
hrobová místa
Investiční dotace - chodník ul. staroveská, vybudování cyklotrasy „L“,
provedení terénních úprav kanal. sběrače DXIII
PŘÍJMY CELKEM

Ve dnech 17. 1. - 20. 1. 2007 jsem měla možnost vycestovat
do Itálie, do malého městečka Quiliano, které se nachází nedaleko významného přístavu Janova. Byla jsem zde totiž pozvána
jako zástupce naší země, obce a školy na přípravnou návštěvu k
projektu spolupráce partnerských škol. Naše škola tímto usiluje
o zapojení do nového programu celoživotního učení - Lefelong
Learning Programme (LLP) a prostřednictvím grantu získaného
od Národní agentury evropských vzdělávacích programů tento

4 415
5 137
11 440

S podrobným členěním schváleného rozpočtu na rok 2007 se můžete seznámit na
našich internetových stránkách www.proskovice.mmo.cz

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

452
1 436

Jarmila Pospíšílová

projekt spolupráce realizovat. Na pracovní schůzce za účasti
zástupců partnerských škol z Itálie, Anglie, Španělska, Mallorky a
České republiky byl stanoven název, cíle, plán, aktivity, výstupy,
hodnocení, formy dorozumívání a spolupráce společného projektu pojmenovaného „Mladý evropský novinář“. Nyní čeká naši
školu „papírová práce“, jejíž vyústěním bude podání přihlášky
Národní agentuře v březnu 2007.
Pokud uspějeme a projekt spolupráce bude schválen, mohou
se žáci základní školy těšit na další obohacení již tak dost pestré
výuky, malí předškoláci na zajímavé aktivity. Vy na další články
o průběhu projektu, které budeme zveřejňovat prostřednictvím
časopisu Florián a webových stránek školy, které hodláme používat
od příštího školního roku.
Pokračování na str. 5
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NAŠE ŘEKA
Řeka nás už odjakživa
k mnohotvárným břehům lákala,
by život náš a krásu svou
tu víc a jindy méně spoutala.
Tam louky kus si ukrajuje,
by o kus dál ji vyplavila,
meandru tak vzniknout dala
a krajinu nám pozměnila.

Starší vzpomenou si zase na to,
jak se „kupavali v Kašparkovym kutě“,
domů šli pak s jemným pískem v
šatech,
sem tam také „šutr tlačil v butě“.
„Dvakrát nevstoupíš do téže řeky“.
Těžko výroku je lépe rozuměti,
než v příkladu proměnlivé Odry,
kterou jinak než my spatří naše děti.

Každý rok zjara stojívám
v úžasu na strmém břehu,
kde hledím na běsnící vodu,
z teplem roztátého sněhu.
Tvorstva pán už spoutat řeku zkusil,
by jeho zájmy nad přírodou zvítězily,
později však s pokorou sám seznal,
jak krátkozraké jeho snahy byly.
Dětství - to jsou i povodně po
dlouhých
deštích,
kdy na senách jsme nevnímali škody,
my brouzdali se v zatopených lukách,
až gumáky jsme plné měli vody.

„Kam nás lidi život žene?“,
ptáš se stále znovu zoufale,
snad napoví ti říční proudy,
taky rychlé jsou i pomalé.
Síla proudů vody žene,
v nás zas dobro se zlem dříme
a jak řeka tvář svou mění
i my s ní se utváříme.
Do daleka zvolna plynou
odedávna vody naší Odry,
lépe s vírou se nám žije,
že ne zlý je člověk, ale dobrý.
Zdeněk Dvorský

BRUSLENÍ U MLÝNA
- ÚVAHA -

Vážení občané,
na posledním zasedání zastupitelstva připoměl p. Pavel Matěj
myšlenku využít požární nádrž u mlýna („kuňkaliště“) k bruslení
v zimních měsících, a to zejména pro děti naší školy. S tímto velice zajímavým nápadem obeznámil již dříve p. Firla radu, která se
tím ihned začala zabývat (projekt je k dnešku již hotov).
O užitečnosti tohoto nápadu není pochyb, přesto se ale letos
nepodaří stihnout jeho realizaci tak, aby se splnily všechny podmínky, nutné pro bezpečné provozování bruslení. Jedná se zejména o demontovatelné mantinely po celém obvodu, které finančně
tvoří největší položku výbavy kluziště. Tato položka nebyla v
našem rozpočtu obce a tak na ni chceme ušetřit během roku, aby
se příští sezónu mohlo bruslit. Levnější a rychlé provizorní řešení
je sice lákavé, ale z hlediska bezpečnosti si je nemůžeme dovolit a
zejména škola by je nemohla akceptovat. Proto věříme, že odklad
realizace dobré myšlenky pochopíte.
Zdeněk Dvorský

NA VLASTNÍCH DĚTECH
NÁM MUSÍ ZÁLEŽET
Pracovní vytížení dnešních rodičů je mimořádně velké,
přicházejí domů unavení, podráždění, někdy neschopni se vcítit
do problémů vlastních dětí. Maminky po vyzvednutí dětí ze
školy a družiny běží do obchodu, připraví rodině jídlo, s dětmi
napíší úkoly, pomohou jim s přípravou a je večer. Mnozí rodiče
připomenou dětem školní povinnosti a dále se nestarají, věří jim,
nebo jsou pohodlní je sledovat. Děti chodí ven, rodiče nevědí
kam, nevědí s kým, je jim jedno, kdy přijdou, co venku dělají.
Moudří rodiče už od malička v dětech pěstují nejaký zájem
- sportovní, umělecký apod. Dodržují důsledně vytváření návyků,
režimu dne, pěstují v dětech sebevědomí pochvalou za dobré
výkony a činnosti tak, aby měly radost.
Je mnoho důvodů, aby děti, které postrádají radost z vlastní
činnosti a života sklouzly na nepravou cestu.
Pokračování na str. 6

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pokračování ze str. 4
V průběhu této krátké návštěvy jsme také byli přijati starostou
hostitelského italského městečka Quiliana, navštívili jsme zdejší
jedinou základní školu, podívali se za dětmi do mateřské školy,
ochutnali vyhlášenou zdravou středomořskou kuchyni, prohlédli
si Egyptské muzeum v Turíně. A já jsem si samozřejmě nenechala
ujít možnost na několik minut obdivovat krásu zimního moře.
Osobně považuji přípravnou návštěvu za velmi hodnotnou.
Splnila všechna naše očekávání a díky výborné organizaci hostitelů
a milého přijetí všech účastníků se těšíme na další spolupráci.
Jana Vahalíková, učitelka ZŠ

ZE ŽIVOTA MŠ
Vstoupili jsme do 2. pololetí a stejně jako každý rok, hodnotíme uplynulé období školního roku.
Po rozpačitém a plačtivém začátku, zejména u mladších a nově
příchozích dětí, se začala MŠ měnit ve školičku plnou dětského
smíchu a nadšení. Děti si zvykaly na pobyt bez maminky,
postupně se seznamovaly se svými novými kamarády, s prostředím
i s pravidly jednotlivých tříd.
MŠ navštívil v září a říjnu divadelní soubor Heleny Frištenské
s pohádkami pro nejmenší. Starší děti připravily program na
Mikulášskou besídku a na předvánoční akci ČSŽ, spojenou s
vánoční výstavou, na které byly vystaveny i výtvarné práce našich
dětí a práce z keramického kroužku. Pololetí uzavíral zápis do
základní školy, který děti braly velice zodpovědně a spolu se svými
učitelkami se na tento důležitý moment v jejich životě pečlivě
připravovaly.
V dubnu se uskuteční zápis do MŠ. Spolu s ním bude probíhat
i den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout
třídy MŠ, mohou se seznámit s programem a cíli školy, zájmovými
kroužky na naší MŠ a akcemi, které pro děti pravidelně pořádáme.
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2007 od 8 - 16 hodin.
V letošním roce chceme pokračovat v užší spolupráci s rodiči.
Spolupracujeme s nově vzniklým SRPŠ při MŠ a pořádáme
společná odpoledne pro děti a rodiče. V říjnu jsme vytvářeli
svícny pomocí barev na sklo, v prosinci jsme s maminkami zdobili
perníčky, které si děti spolu s učitelkami a kuchařkami předem
připravily. Na březen připravujeme zdobení velikonočních vajíček
a velikonočních ozdob. Doposud všechny tyto akce byly hojně
navštěvovány nejen dětmi a rodiči, které už MŠ navštěvují, ale i
těmi, kteří se chystají teprve k zápisu do MŠ. Pro tyto děti jsou
tyto akce velkým přínosem. Prostředí pro ně se stává známým,
učí se v něm orientovat, seznamují se s personálem školy. Přechod
tak není pro nové děti nepřirozený. Velkou zásluhu na zdařilém
průběhu těchto akcí mají všichni zaměstnanci školy.
Věříme, že i nově přijatým dětem se bude u nás líbit a že
budeme i s rodiči nadále rozvíjet spolupráci v oblasti výchovy a
vzdělání jejich dětí.
Danuše Karasová
vedoucí učitelka mateřské školy
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NA VLASTNÍCH DĚTECH
NÁM MUSÍ ZÁLEŽET

Pokračování ze str. 5

Na místě „sklouznutí“ se potkávají se snadno dostupnými drogami. Týká se to samozřejmě i dětí proskovických. Nejzranitelnější
skupinou jsou děti ve věku 12 - 18 let. Cigarety, alkohol a drogy
jsou pro ně řešením, čím vyplnit volný čas. Drahý a nebezpečný
koníček! Stále chybí peníze. Něco se dá vzít doma, občas se
podaří něco ukrást, něco přinesou mladší parťáci za odměnu, že
je pustíme mezi sebe.
Že něco není s dětmi v pořádku, poznáme z těchto příznaků:
1. Absence ve škole, zhoršení prospěchu
2. Ztráta původních zájmů s dodatkem „nemá to cenu“
3. Změna přátel, party, způsob trávení volného času
4. Změna chování - stavy skleslosti, deprese
5. Klesající výkonnost, zhoršená koncentrace, spaní přes
den
6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
7. Kožní defekty vznikající sebepoškozením
8. Mizení peněz, cenných věcí
9. Nález stříkaček, jehel a drog
10. Stopy po injekčním vpichu
Vyskytne-li se v rodině drogový problém, je nutné nepanikařit,
sehnat si všechny dostupné informace u profesionálních institucí
a být důsledný.
V Ostravě se můžeme obrátit na K - Centrum, Renarkon, ul.
Mariánskohorská 29, 700 30.
Centrum primární prevence - tel.: 596 638 807
724 148 895
cpp.renakorn@tiscali.cz
Rodinná sociálně výchovná poradna tel.: 596 638 806
724 154 239
Ten, kdo drogy prodává nebo šíří se dopouští trestného činu.
Ale i ten, kdo má drogy pro osobní potřebu, porušuje zákon.
Držení malého množství drog je přestupkem, za který je možné
zaplatit pokutu i 15 000 Kč, nebo přijít o řidičský průkaz.
M. Matějová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V OSTRAVĚ - PROSKOVICÍCH

Vážení proskovičtí občané, jak jsme Vás v průběhu celého roku
2006 průběžně informovali o dění v hasičském sboru, který byl ve
znamení 120. výročí založení, chceme toto činit i v nadcházejícím
roku 2007.
Ve výboru našeho sboru dobrovolných hasičů jsme se
jednomyslně shodli na tom, že obecní časopis „Florián“, je tou
nejvhodnější formou jak dobře a uceleně informovat širokou
proskovickou veřejnost o celkovém dění ve sboru hasičů i o
hasičské problematice, kterou tímto chceme dobře a objektivně
prezentovat.
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů, která
proběhla 28. 1. 2007 v sále restaurace u Psoty bilancovala a
uzavřela činnost hasičů v roce 2006 a přijala usnesení a plány
práce a činnosti pro rok 2007. Opět jsme si ve sboru stanovili
náročné úkoly, které bychom chtěli i s pomocí a pochopením pro
naši činnost splnit.
Výroční valná hromada měla velmi dobrou účast členů sboru
i hostů a zástupců okolních hasičských sborů. Toto bylo pro naši
činnost velmi povzbuzující. Ještě jedním potěšujícím postřehem
bych se chtěl zabývat. Byla to vysoká účast mladých členů sboru,
jejich ukázněnost a upřímný zájem o činnost ve sboru, což se
projevilo i v diskusi i při přátelském posezení v sále po skončení
valné hromady.

FESTIVAL

POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
Blíží se 4. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska.
Předzvěstí Festivalu byly dvě folklórní akce, týkající se osobnosti Fr. Lýska. 19. 1. 2007 SLPT Ondřejnica vystoupila s
hodinovým programem sestaveným z lašských lidových písní
sesbíraných Fr. Lýskem v Proskovicích, Krmelíně, Petřvaldu,
Petřvaldíku a Brušperku v aule Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně pro příznivce folklóru, Nadaci Fr. Lýska se
sídlem v Brně. Program byl natáčen Českým rozhlasem Brno,
hudební režie se zhostil p. Jan Rokyta, hudební redaktor ČR
Ostrava, scénář programu a taneční provedení připravila Yvona
Voráčová, cimbálovou muziku Ondřejnice primášoval Kamil
Šperlín. Poetický, emocemi nabitý program slovem provázel p.
Vladimír Černošek.
27. 1. 2007 proběhl tradiční folklórní ples Ondřejnice v
sokolovně, kde se představila s úspěchem cimbálová muzika z
Kašavy. Program opět připravila taneční složka souboru s vedoucí
Yvonou Voráčovou.
4. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska bude zahájen v
pátek 20. 4. 2007 v 10,00 hod. v tělocvičně ZŠ v Proskovicích.
Koncert bude věnován dětskému sborovému zpěvu. Letos se
nám představí Dětský pěvecký sbor Nota z Pusté Polomi se
sbormistryní Mgr. Radkou Havrlantovou a Dětský pěvecký sbor
Plamínek z Hnojníku se sbormistryní Mgr. Táňou Farnou. Oba
sbory patří ke špičkovým pěveckým sborům základních škol v
Moravskoslezském kraji.
Koncert je určen nejen pro žáky MŠ a ZŠ v Proskovicích,
ale čekáme také hojnou návštěvu občanů, kteří v dopoledních
hodinách budou mít volno a především zájem.
V sobotu 21. 4. 2007 vystoupí v restauraci u Psoty
Národopisný soubor Bebek z Proskovic s uměleckou vedoucí
Monikou Strykovou a soubor Heleny Salichové z Poruby.
Organizačním vedoucím je Lubor Kučera, uměleckou vedoucí
Šárka Vojtkuláková, cimbálovou muziku vede Naďa Chalcařová.
Odpolední program pro veřejnost bude zahájen ve 14,00 hod.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na Festivalu Poodří Fr.
Lýska.
Z minulých ročníků všichni vědí, že Festival probíhá nejen v
Proskovicích, ale také ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v Jistebníku.
Informace o dalších koncertech pěveckých sborů a Národopisných
souborů budou zveřejněny na plakátech.
M. Matějová
Dovolte mi, abych tímto poděkoval za vzornou přípravu sálu a
za chutné a kvalitní občerstvení, které jistě přispělo k plné spokojenosti všech, kteří se na schůzi valné hromady zúčastnili.
Nyní mi vážení proskovičtí občané dovolte, abych Vás
seznámil s tím, co chceme v první polovině roku 2007 v naší obci
uskutečnit.
1. Březen - duben - výtvarná činnost v místní základní a
mateřské škole na téma požární ochrana očima dětí.
Toto bude vyhodnoceno paní učitelkou, postoupeno do
městského kola. My hasiči nejlepší práce odměníme.
2. Květen - u příležitosti místní pouti uspořádáme pro mladé
zábavu a to na cvičišti „u mlýna“.
3. Červen - uspořádáme pro všechny děti z Proskovic „dětský
den“. Chtěli bychom navázat na loňský rok, který byl
úspěšný. V tomto roce tomuto chceme dát větší publicitu
a propagaci.
4. Červenec - 5. 7. hasičská soutěž „O pohár Proskovic“,
cvičiště „u mlýna“.
Toto je jen nástin činnosti a akcí pro širokou veřejnost naší
obce. V případě, že uspořádáme něco navíc, budou občané
včas a dobře informováni.
Pokračování na str.7
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V OSTRAVĚ - PROSKOVICÍCH

Pokračování ze str. 6
A teď trochu z jiného soudku.
Jak jste si již stačili snad všichni všimnout, sbor dobrovolných
hasičů v naší obci organizuje spolu s místním úřadem 2x ročně
sběr železného šrotu. Tato činnost nejen že pomáhá k tomu, aby
obec byla hezčí, je i významným pomocníkem k naplnění hasičské
pokladny. I z těchto financí se zabezpečuje dětský den a další akce,
které pořádáme pro naše děti i pro širokou veřejnost.
V tomto roce bude sběr železného šrotu uspořádán dle aktuálního počasí a ve spolupráci s místním obecním úřadem v jarním
období týden před velkokapacitními kontejnery.
Vážení občané, toto je zhruba vše, co jsme Vám, my hasiči,
v tomto vydání proskovického Floriána chtěli sdělit. Zachovejte
nám přízeň a na oplátku přijměte ujištění, že Vás hasiči nezklamou.
Blažej Palička
starosta hasičů

VELKOKAPACITNÍ
KONTEJNERY
V letošním roce dochází ke změně v poskytování služby svozové společnosti OZO - přistavení velkokapacitních kontejnerů.

TYTO KONTEJNERY BUDOU STÁT NA
URČENÝCH MÍSTECH POUZE 1 DEN!!!
K tomuto kroku dochází na základě provozních zkušeností
svozové společnosti a zkušeností jednotlivých městských obvodů.
Pokud kontejner stojí na jednom místě delší dobu, dochází k jeho
přeplňování nebo ukládání odpadu mimo kontejner. Hrozí zde
také nebezpečí úrazu kolemjdoucích osob.

Kontejnery v počtu 10 kusů
budou přistaveny ve čtvrtek 29. března 2007
a budou rozmístěny takto:

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
svobodní versus ženatí

Vážení sportovní příznivci!

ul. Staroveská, před domem č. 34/168
ul. V Tišinách, naproti domu pana Šuraba
ul. Na Pastvinách, u vjezdu na hřiště
ul. Na Smyčce, u domu pana Běla
ul. Nad Strouhou, poblíž stavebnin
na křižovatce ulic Kalužní a Světlovská
ul. Sídlištní, poblíž domu pana Froly
ul. V Úvoze
ul. Světlovská, u domu pana Nováčka
u budovy uřadu městského obvodu

Zveme Vás na každoroční fotbalové utkání, které se uskuteční
v sobotu 5. května 2007 v 15.00 hodin na „Nou Camp“
u
mlýna.

Odvoz kontejnerů se uskuteční následující den
- pátek 30. března 2007.

Po loňském debaklu (0:8) zveme zejména hráče a příznivce
ženatých ...

V této souvislosti upozorňuji občany na možnost využití
služeb sběrného dvoru, který je v provozu celoročně.

David Lyčka

Miloslava Vidličková
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1. JARKOVSKÁ DIVADELNÍ
SPOLEČNOST OPĚT NA SCÉNĚ ...
Společenský život v naší obci se na začátku nového roku již
tradičně soustřeďuje do proskovické sokolovny. V lednu a únoru
se tady pořádá několik plesů, takže pravidelné cvičení všech složek
se naplno rozběhne opět v březnu.
V omezených podmínkách pokračují ve cvičení dvě skupiny
žen, které mají své cvičební čtvrtky vždy od 19 - 21 hod.
Také členové divadelního souboru pravidelně zkoušejí nové
představení, tentokrát ze současnosti. Pro svou již čtvrtou divadelní sezónu si vybrali osvědčenou konverzační hru Ant. Procházky
„S tvojí dcerou ne“, jejíž premiéra se připravuje na pátek 23.
března ve 20,00 hod.
Všichni příznivci 1. Jarkovské divadelní společnosti jsou
srdečně zváni do sálu sokolovny a nestihnou-li přijít na premiéru,
nemusí zoufat, protože mohou shlédnout i derniéru této „rodinné
komedie“ také v sobotu 14. dubna.
Všichni členové divadelního souboru se těší na Vaši účast a
slibují atraktivní podívanou a dobrou zábavu.
EP

FA Jana Vacková
Stará Ves nad Ondřejnicí
(Budova bývalého obecního úřadu)
Nabízí tyto služby:
●
●
●
●
●
●
●

Zakázkové šití
Opravy oděvů
Prodej textilního zboží
Prodej galanterie
Punčochové zboží
Spodní prádlo
Thermo oblečení
Vše od českých výrobců.

Další služby:
● Sběrna čistírny oděvů
● Sběrna opravy obuvi a kožené galanterie
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt:

Jana Vacková
mobil: 737 316 494
tel.: 558 669 389
e-mail: janavackova@atlas.cz

ZO ČSŽ v Ostravě - Proskovicích
Jsme malá ZO ČSŽ Proskovice obce, která leží na okraji
Ostravy.
Přesto naše členky jsou schopny připravit mnoho akcí, které se pro celou
obec pomalu stávají tradicí. Pokusíme se Vám přiblížit některé z nich.
Pečení perníků na Lýskovy slavnosti Poodří, které pořádají Proskovice,
Stará Ves nad Ondřejnicí a Jistebník na počest místního rodáka profesora
Lýska. Tento světoznámý sběratel lašských písní v naší škole také učil.
Jako každý rok naše perníky sklidily velkou pochvalu účinkujících a
návštěvníků. Tato akce se v Proskovicích uskutečnila již třikrát.
Pečení perníků pro Prahu, pečení zelňáků a osobní účast 8 členek na
prezentaci Moravskoslezského kraje na zasedání PZ ČSŽ v Praze. Členky
naší ZO pobyly v Praze 3 dny, prohlédly si Prahu a navštívily představení
ve Stavovském divadle a poslední den navštívily Trojský zámek a
zoologickou zahradu. Posezení členek v místní hájence v proskovickém
lese, kde se zároveň oslavily kulaté narozeniny tří členek. Posezení bylo

KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
●
●
●
●
●
●
●

pokládka rovných i šikmých střešních krytin
demontáž starých střešních krytin
nástřik půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž klempířských střešních prvků
nátěry plechových střech a okapových systémů
montáž střešních oken
kompletní dodávky materiálů.
Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
ChrastinaR@seznam.cz

velmi vydařené. Hodnotilo se na něm vystoupení moravskoslezských ZO
ČSŽ v Praze.
Využily jsme nově zřízeného Centra evropské unie v Ostravě a pozvaly jsme si jeho pracovnice na besedu o Evropské unii. Přednáška byla
velmi zajímavá a naše členky si ji poslechly se zaujetím.
Mezi naší organizací, MŠ a ZŠ Proskovice vznikla dlouhodobá a
plodná spolupráce. Na loňské říjnové akci zvané „štrůdlování“ jsme pekly
s dětmi a pro děti jablkové buchty a záviny. Proběhla ukázka sušení křížal
a současně pamětníci vyprávěli dětem, jak to kdysi na vesnici bylo a jak
musely děti spolupracovat v rodině. Musíme řici, že děti byly při pečení
velmi šikovné. Překvapily nás svou zručností, hlavně chlapci. Zajímavé
bylo to, jak se všichni s chutí této činnosti účastnili. Myslíme, že tato
akce byla velmi poučná a zdařilá. Vánoční výstavu jsme si vymyslely velmi
náročnou, a proto jsme musely s její přípravou začínat velmi časně. Prvou
část exponátů jsme už pekly v říjnu, druhá se dokončovala v listopadu,
kdy také probíhalo konečné zdobení. Samotná vánoční výstava proběhla
30. 11. a 1. 12. 2006 v sále restaurace u Psoty. Jak řekl starosta, stala se v
Proskovicích už tradicí. Na letošní výstavě kromě betlému, který je
Pokračování na str. 9
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vystaven celé vánoce v místním kostele, jsme si vymyslely a vytvořily
další zdařilé exponáty. Jedním z mnoha byl perníkový zvěrokruh se
zeměkoulí, sluncem a měsícem. Dále jsme vytvořily stůl, na němž byly
věci pouze z perníku-misky, adv. věnce, figurky, obrázky. Byly vystaveny
i dečky, které dělaly ozdobu celému interiéru. Konečnou tečku udělala
i výzdoba živých květů, které podtrhly naši práci. Pro děti místní ZŠ i
MŠ, které byly účastníky výstavy, jsme připravily na uvítanou preclíky
a také každý návštěvník si mohl smlsnout. Práce žáků, které v soutěži
zvítězily, byly odměněny perníkovými figurkami cirkusových zvířátek a
tanečnic. Dětem se také jistě líbily netradiční ozdoby stromečků-perníkové medvědice s medvídky a perníkové baňky. Součástí výstavy byly
i prodejní stánky: produkty zdravé výživy, pletené košíky s ukázkami
pletení, vyšívané ubrusy a česká bižuterie.

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU
KOLEDOU V ROCE 2007
Určitě jste si povšimli, že i letos se obec Proskovice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká republika a
mnohé, ne-li všechny z vás navštívili ve vašich domovech Tři králové.
V letošním roce obec Proskovice přispěla, díky vašim finančním
darům, částkou 25 787, 50 Kč a podílí se na podpoře těchto charitních
projektů:
■ Zprovoznění Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích
■ Podpora dobrovolnických aktivit
■ Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými
potřebami (podpora střediska)
■ Charitní dům sv. Veroniky v Paskově - zařízení pro onkologicky nemocné lidi (podpora střediska)
■ Charitní středisko poradenských a sociálních služeb v OstravěVítkovicích (provoz)
■ Rekondiční a vzdělávací středisko Andělská Hora (rekonstrukce)
■ Provoz nově vzniklé Charity Hrabyně (pokrytí provozních nákladů)
■ Charitní centrum sv. Kláry - komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením (zaštřešení terasy - Charita Hrabyně)
■ Rozvoj chráněných dílen-pracovní uplatnění handicapovaných lidí
(podpora na vytváření speciálního prostředí a ekonomickou stabilitu
- Charita sv. Alexandra)
■ Poradenské a terapeutické centrum v objektu fary Radvanice (provoz a
rekonstrukce poradny - Charita sv. Alexandra)
■ Humanitární aktivity (Charita sv. Alexandra)
Obzvlášť ráda bych poděkovala dětem, které se do Tříkrálového
koledování v podobě Kašparů, Melicharů a Baltazarů zapojily svou
dobrovolnickou činností. Pokud jste je nepoznali, tak jsou to tyto děti:
Klárka Hořínková, Adélka Edelsbergerová, Katka Janšová, Maruška
Nováčková, Péťa Vavrečka, Mirek Vavrečka, Renďa Lošťák, Tomáš Krpec,
Míša Hribová, Míša Cintlerová, Radka Nováková, Barča Denková, Míša
Vavrečková, Terezka Menšíková, Nela Kuklinková, František Hořínek,
Honzík Klimek, Verunka Cholevová, Gabka, Klárka, Eliška Slatinské,
Natálka Edelsbergerová.
Za pomoc při realizaci patří poděkování Obecnímu úřadu Proskovice,
Markétě Syslové, Ireně Edelsbergerové a maminkám Pavle Klimkové,
Pavle Hribové, Aleně Galeziokové, Ivetě Menšíkové, Magdaléně Slatinské
a Gabriele Lošťákové, které naše Tříkrálové skotačení doprovázely a naše

Náš betlém se tak líbil, že
tajemnice ze Staré Vsi n.O., která
také byla na výstavě, nás požádala
o jeho zapůjčení na jejich výstavu.
My jsme jim vyhověly, neboť právě
v krásném zámeckém interiéru
jeho krása opravdu vynikla. Byla
to jedna z našich nejzdařilejších
akcí, za kterou zasluhuje pochvalu stálý tým žen, který tyto akce
připravuje. Myslíme si, že práce
ČSŽ je pro naši obec přínosem.
Těší nás, že naši práci oceňuje i
obecní zastupitelstvo, které nás
při pořádání akcí podporuje i
finančně.
Za výbor ZO ČSŽ
Táňa Maruškaničová

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Charita Ostrava nabízí nové možnosti využití volného času
seniorům a rodičům s dětmi v nově zřízeném Charitním středisku
Gabriel v Ostravě - Zábřehu. Zde bude zajišťovat tyto služby:
1) Denní centrum pro seniory
2) Klub seniorů
3) Mateřské centrum Klubíčko
Denní centrum pro seniory zajišťuje služby:
- poskytnutí stravy
- pomoc při sebeobsluze
- kontakt se sociálním prostředím
- aktivizační činnosti: trénování paměti, výtvarnou činnost,
muzikoterapii, společenské hry, vycházky, vaření, pečení
Zdravotnická a ošetřovatelská péče je zajištěna ve spolupráci s
Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službou.
Ceník služeb Denního centra:
strava .......... 75,- Kč/den (zahrnuje oběd, 2 svačiny, pitný
režim)
pobyt .......... 20 - 40,- Kč/hodina (dle stupně postižení)
Péče je poskytována v době, kdy jsou rodinní pečovatelé
v zaměstnání.
Provoz Denního centra pro seniory je zahájen od 5. 3. 2007.
Klub seniorů
Klub seniorů nabízí v příjemných prostorách střediska Gabriel
příležitost ke společenské a zájmové činnosti starším a zdravotně
postiženým občanům. Členem se může stát každý senior nebo
seniorka, která má zájem účastnit se kulturního, společenského a
duchovního života.
Program klubu seniorů:
- kurz práce na PC
- společenské hry
- výtvarná činnost - pletení, malování, batikování
- dámský klub
- přednášky a besedy
- setkávání u šálku čaje či kávy
Služby seniorů jsou poskytovány zdarma.
Mateřské centrum Klubíčko
Jeho smyslem je nabídnout rodičům na mateřské dovolené
možnosti trávit čas ve společnosti dalších rodičů a dětí předškolního
věku. Zatímco děti si budou společně hrát, mohou se rodiče zúčastnit
zajímavých programů jako je malba na sklo, výroba dekorací, šití
apod.
Ceník služeb centra Klubíčka je 10,- Kč/den.
Bližší informace naleznete na www.ostrava@caritas.cz
Miloslava Vidličková
koledníčky na cestách bouřlivě povzbuzovaly.
Závěrečné poděkování patří vám všem, nejen za finanční částky,
kterými jste do charitních pokladniček přispěli, ale i za vlídné příjetí
našich koledníčků a sladké odměny, které ty dětské oči rozzářily ještě
více.
S přáním radostného a pokojného prožití tohoto roku a v příštím
roce s Tříkrálovou koledou na viděnou.
Karin Slatinská
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