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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
úvodem Vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste projevili v říjnových volbách mně i ostatním zvoleným zastupitelům. Volební období 2014-2018 už
běží a práce spojená s plánovanými projekty pokračuje. Na jaře zcela jistě začneme s budováním chodníků, přechodů
a opěrné zdi na ul Světlovské, proběhne
výstavba kanalizace v ul. U Zvonice (kolem Váhy) a rekonstrukce kanalizace
u víceúčelového hřiště (pod zahradami
Ručkových a Stonišových).
26. 10. 2014 nás všechny zasáhlo neštěstí – požár rodinného domu manželů Haškových. Pokud život plyne běžným rytmem a nic závažného se nestane,
máme pocit často, že jsme si navzájem
lhostejní až nevšímaví. V ten večer se
ale ukázalo, že v nás stále přebývá velká
míra solidarity, ochoty pomoci a obětavosti. Profesionální záchranný hasičský
sbor odvedl profesionální práci a oběta-

Zimní vydání 2014
ví sousedé, příbuzní a ochotní
hotní
spoluobčané pomáhali se zajištěním vybavením domu.
mu.
Materiální ztráty a vznikiklou psychickou zátěž rodidiny těžko nahradíme, ale
rádi pomůžeme při řešení nám dostupných záleži-tostech. Přejeme Haškovým
ým
hodně sil a zdraví do dalšíí
etapy života.
28. 11. 2014 se konal U Psoty Vánoční jarmark za účasti ZŠ, MŠ,
Kreativního klubu žen, Sboru dobrovolných hasičů a Českého svazu včelařů. Nápadité výrobky dětí s vánoční tématikou
připravované s paními učitelkami měly
velký úspěch. Rukodělné výrobky z pedigu, přáníčka, bižuterie, vyšívané, paličkované maličkosti, suché vazby také našly
své obdivovatele. Samozřejmě nezklamaly ani koláče, perníčky, včelařské produkty, marcipán, punč a placky. Drobné
nákupy a ochutnávání dobrot bylo završeno milým vánočním programem dětí
ZŠ pod vedením p. uč. Kateřiny Holáňo-

vé. Sál restaurace U Psoty zaznamenal příjemné tradiční setkání
všech
vše generací občanů Proskovic
a bylo vidět, že se seko
šli
šl rádi a rádi spolu pobyli. Všem organizátorům,
aktivním členům místních spolků, zaměstnancům
ců restaurace U Psoty, dětem a učitelům naší základní
a mateřské
školy děkuji za
m
vytváření atmosféry spolupráce a dobrých vztahů.
K Vánocům už zbývá jenom krok. Přeji Vám jménem zastupitelů a zaměstnanců úřadu, aby proběhly v klidu a rodinné
pohodě. Do nového roku přejeme hlavně
zdraví, štěstí,dostatek pracovních příležitostí, pohodu a spokojenost.
Zároveň Vás srdečně zvu na Vánoční
koncert v sobotu 27. 12. 2014 v 16 hod.
v našem kostele. Představí se nám známý dětský pěvecký sbor KO-KO z Ostravy-Zábřehu.
Marie Matějová, starostka

Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné rozhodla o veřejných zakázkách malého rozsahu:
•
•

•

•

na provádění zimní údržby – odstraňování sněhu z místních
komunikací a uzavření smlouvy o dílo s firmou Václav Sojka,
na odstraňování sněhu z chodníků a provádění posypu po
místních komunikacích a uzavření smlouvy o dílo s firmou
Stanislav Sojka
na opravu části plotu místního hřbitova na pozemku par. č.
751 ostatní plocha - hřbitov, urnový háj, v k.ú. Proskovice,
okres Ostrava a o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem
Kunzem
na základě vysoutěžené veřejné zakázky SMO, návrh smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a rozhodla
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního
plynu s firmou Europe Easy Energy a.s., Praha

•

o provedení ještě další, čtvrté seče veřejné zeleně na službu
„Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce 2014“ s firmou Vít Havránek

Rada dále:
•

schválila zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského
obvodu Proskovice pro rok 2015 a návrhu rozpočtového výhledu na léta 2016-2018 a harmonogram prací na přípravě
návrhů pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu
Proskovice pro rok 2015 a návrhu rozpočtového výhledu na
léta 2016-2018
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Z usnesení Rady městského obvodu Proskovice
•

schválila Dodatek č. 1/2014 ke Směrnici č. 3/2010 pro inventarizaci majetku pohledávek a závazků s účinností
od 7. 10. 2014

•

vzala na vědomí oznámení ředitelky
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice o výsledku voleb do
školské rady, rada jmenovala Mgr.
Marii Matějovou jako člena školské
rady za zřizovatele

•

vzala na vědomí oznámení ředitelky
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice o výsledku prověrky
BOZP a PO v ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice

•

doporučila zastupitelstvu vyslovit nesouhlas s připravovaným záměrem
prodeje pozemku par. č. 85/11 orná
půda, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to z důvodu plánovaného využi-

tí pozemku par. č. 85/11 jako směny za
pozemky soukromých vlastníků, které
jsou v územním plánu označeny jako
interakční prvek
•

schválila zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Ostrava-Proskovice
k datu 30. 9. 2014
Miloslava Vidličková

Jak jsme volili své zastupitele v Proskovicích
Volby do zastupitelstev obcí proběhly ve dnech 10. a 11. 10. 2014, a v Proskovicích byla zaznamenána 52,25 % účast.
Předkládáme Vám výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Proskovice na volební období 2014 - 2018:
strana

% získaných platných hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů Proskovice

počet mandátů

53,54

9

Občanská demokratická strana

17,24

3

Strana Práv Občanů

10,23

1

Česká strana sociálně demokratická

10,03

1

Komunistická strana Čech a Moravy

8,94

1

A kolik získali naši zvolení zastupitelé hlasů:
Pořadí

Jméno zvoleného člena zastupitelstva

počet získaných hlasů

strana

1.

Mgr. Marie MATĚJOVÁ

335

SNK

2.

Ing. Zdeněk DVORSKÝ

290

SNK

3.

Radovan MATĚJ

272

SNK

4.

Mgr. Eva PETRŮJOVÁ

260

SNK

5.

David MICHÁLEK

258

SNK

6.

Ing. Milan PALIČKA

257

SNK

7.

Ing. Jiří LIŠKA

245

SNK

8.

Tomáš KŘŮMAL

229

SNK

9.

Jiří BENDA

220

SNK

10.

Mgr. František GRYGAR

142

ODS

11.

Ing. Milan BALABÁN

107

ODS

12.

Marek KUNZ

94

SPO

13.

Jan ŽÁK

90

ODS

14.

Václav KOPERA

81

KSČM

15.

Mgr. Eliška BIRKOVÁ

75

ČSSD

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Proskovice,
konaném dne 3. 11. 2010 zvolili členové zastupitelstva:
starostku:
místostarostu:
další členy rady:

Mgr. Marii Matějovou,
Ing. Zdeňka Dvorského
Ing. Milana Balabána, Mgr. Františka Grygara a Tomáše Křůmala
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Dále zastupitelstvo zvolilo členy dvou výborů:
Finanční výbor
předseda:
členové:

Ing. Milan Palička
Jiří Benda a David Michálek

Kontrolní výbor
předseda:
členové:

Ing. Jiří Liška
Mgr. Eva Petrůjová a Marek Kunz
Všem nově zvoleným členům zastupitelstva blahopřejeme.
Miloslava Vidličková

!

!

Omezení úředních hodin v závěru roku
na Úřadě městského obvodu Proskovice
Posledním úředním dnem v roce 2014 bude pondělí

29. 12. 2014
s úředními hodinami od 8.00 do 17.00 hodin.

Prvním úředním dnem v roce 2015 bude pondělí

5. 1. 2015
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

Údržba místních komunikací
v zimním období

❄

❄

Zima si sice dává načas, nicméně je třeba se na ni připravit. Povinností městského
obvodu je udržovat chodníky a vozovky (místní komunikace), na nichž není provozována městská hromadná doprava (toto zajišťuje firma Ostravské komunikace a.s.).
Na základě dobrých zkušeností z let minulých rada městského obvodu rozhodla o zadání zakázek na zimní údržbu dvěma místním firmám: Václav Sojka a Stanislav Sojka.
A opět jako každý rok upozornění pro řidiče zaparkovaných aut, stojících na
místních komunikacích:

„Parkujte tak, aby bylo možno zajistit zimní
údržbu po celé místní komunikaci !“
Co je však ještě potřeba zdůraznit je ta skutečnost, že zimní údržbou se
závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací vznikající povětrnostními vlivy pouze zmírňují.

A jaké jsou lhůty pro odstranění závad:

❄

Vyhláškou města Ostravy o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací, jsou stanoveny lhůty pro
zmírňování závad. Pořadí důležitosti je dáno zařazením místních komunikací do
tříd. U místních komunikací III. třídy je lhůta do 48 hodin a u chodníků nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad musí být započato
bez zbytečných odkladů, přiměřeně vzniklé situaci.
Maximální snahou městského obvodu bude zajištění dobré schůdnosti i sjízdnosti v průběhu celého zimního období.
Miloslava Vidličková

POPLATEK

ZA PSA
v roce 2015
Počínaje měsícem lednem 2015 je již
možno, jako každý rok, uhradit poplatek za psa. Tuto platbu mohou majitelé
psů provést v hotovosti na úřadě nebo
částku poukázat na účet městského
obvodu číslo: 19-1649325349/0800,
variabilní symbol: 1341 (nejpozději do
31. 3. 2015).
Roční poplatek je 150 Kč za jednoho psa chovaného u rodinného domu.
V případě dotazů kontaktuje zaměstnance úřadu na telefoním čísle 599 424 302.
Po zaplacení poplatku obdrží chovatel
na vyžádání sáčky na psí exkrementy.
Věra Adámková
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HEZKÁ OBEC
Milí spoluobčané,
v tomto příspěvku bych Vám chtěl trochu
přiblížit snahu našeho obvodu o co nejlepší vzhled našich Proskovic.
Z tohoto pohledu se jedná zejména
o následující oblasti, jejichž přiblížení
Vás možná bude zajímat.
Z následujícího textu je patrné, že toho
není málo, o co je třeba se postarat.
Chodníky – největší náklady zde
představuje odstraňování sněhu a posyp. Tyto služby si objednáváme u firem,
které nám nabídnou nejlepší podmínky. V příštím roce bude vybudován nový
chodník i s přechody na ulici Světlovské
z prostředků dotačního programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Těm, co se vyznají
v dotační politice, nemusím vysvětlovat,
že získat tyto prostředky nebylo jednoduché.
Naše vlastní komunikace – zde je
při odklízení sněhu a posypu podobná situace, jako u chodníků. Opravy povrchů
komunikací objednáváme u odborných
firem. Prozatím s opravou na místních
komunikacích musíme počkat, nejdříve
proběhnou rekonstrukce kanalizací a vodovodů.
Cyklostezka – údržba cyklostezky pro
nás představuje především zajištění několika sečí pruhů zeleně šířky cca 2m po
jejich obou stranách. Na tuto činnost vyhlašujeme veřejnou soutěž.
Ostatní plochy se zelení – většinou
se jedná o travnaté plochy uvnitř obce,
např. „kolem Váhy“, hřbitov a plocha pastvin. Tyto plochy jsou ošetřovány obdobně jako cyklostezka.
Pomník padlým – tady se provádějí
především zahradnické úpravy a ošetřování chodníků. Tyto práce nám provádí
zahradnice na základě Dohody o provedení práce.
Hřbitov – zde je situace zcela obdobná jako u předchozí lokality. Koncem října byla dokončena první část plánované opravy oplocení hřbitova. Oprava byla
uspíšena díky malé dopravní nehodě, při
níž byla část plotu vyvrácena. Aby se nepokazil dojem z jinak hezky upraveného
hřbitova, je třeba sekat pravidelně i trávu
podél plotu z vnější strany. Zde narážíme
dlouhodobě na problém s vlastnictvím
vnějších pozemků, které je různorodé.
Jako obvod, jehož výdaje musí být dokrývány z rozpočtu města, správně nesmíme
udržovat plochy zeleně, které nám nepa-

tří. Proto jsme doposud řešili sekání různým způsobem, většinou brigádně.
Ořezy stromů – ořezy stromů zajišťujeme kvůli bezpečnosti především kolem veškerých komunikací po dohodě
s vlastníky příslušných pozemků. Tyto
práce vyžadují odborníky, popř. firmy
s příslušnou technikou. V některých případech využíváme i výpomoc našich hacičů. V poslední době byly provedeny ořezy i před hřbitovem a na Kořínkově kopci.
Několik problémových stromů bylo skáceno i na hřbitově. Toto kácení proběhlo
po konzultaci s dendrologem.
Čištění Dolového potoka a záchytných
jímek kanalizace – na tyto práce využíváme naše hasiče, v kritických situacích využíváme firem s mechanizací.
Údržba kapliček, kamenného kříže a sokly
památníku padlých – tyto objekty jsou památkově chráněny a jejich pravidelná
údržba stojí nemalé prostředky. Daří se
nám na tyto účely získávat peníze z dotací Krajského úřadu a Magistrátu města Ostravy, určených na opravu památek.
Před dvěma měsíci se podařilo dokončit
odborné ošetření kamenného kříže u restaurace Florián, které stálo 158 000 Kč.
Opravy dvou našich kapliček jsou ve stadiu příprav.
Malometrážní byty a byty nad
školkou – tyto nemovitosti, které náš
obvod vlastní, vyžadují průběžnou údržbu a opravy. Vloni a letos byly provedeny
v malometrážních bytech opravy spodní
izolace a sanace přízemí v důsledku poruchy na odvodu kondenzátu. Také byla
vyměněna dosluhující střešní okna. Na
příští rok plánujeme celkové zateplení objektu.
Areál hřiště na pastvinách – tady
bych připomenul, že náš obvod má povinnost po dobu pěti let od otevření umožnit veřejnosti bezplatný vstup na hřiště.
Samozřejmě se musíme starat o provoz
hřiště a jeho údržbu a nezbytné úpravy a opravy. Proto zaměstnáváme správce hřiště, který se stará o pořádek na hřišti. Dnes se totiž dá říci, že co se nehlídá,
to se zničí.
Vedle hřiště se snažíme postupně vybudovat areál, který bude sloužit a už také
slouží k různým akcím, pořádaných zejména naším obvodem a hasiči. Proto zde
chystáme odvodnění celého areálu s cvičnou loukou pro hasiče a most přes Dolový potok jako součást příjezdové komunikace.
Různé prvky v krajině – při pro-

cházkách nejbližším i vzdálenějším okolím Proskovic, můžeme narazit na různé stopy člověka, které usnadňují pohyb
krajinou nebo ji jen zdobí. Jsou to například lávky a můstky, obrázky svatých, rozcestníky, studánky apod. Je to dílo našich
aktivních spoluobčanů, kteří mají radost
z toho, že mohou vybudovat něco, co se
může líbit nebo sloužit všem. A nejde jen
o vlastní vybudování, ale i o následnou
údržbu. Na můstcích a lávkách sice přibyly cedulky se jmény těch, kteří se nejvíc podíleli na daném díle, ale je ale třeba
zdůraznit, že většinou se jedná o společné dílo více jedinců. To se týká i několika obrázků s náboženskými motivy ve
skříňkách umístěných v poslední době na
stromech. Tyto skříňky jsou situovány na
místech, kde se v minulosti už podobné
obrázky svatých vyskytovaly. I toto jsou
výsledky práce více šikovných lidí, kteří
mají vztah k historii naší obce. Jistě jste
si všimli i krásných vyřezávaných dřevěných rozcestníků, umístěných na trojmezí
obcí. Zde stojí za povšimnutí fakt, že například s Krmelínem naše obec nemá společnou hranici.
V poslední době se snažíme přilákat do
naší obce jeden ze symbolů Poodří – čápa
bílého. Bylo by hezké, kdyby tento sympatický opeřenec našel domov i u nás. Skupina nadšenců se pouští do akce s nejistým výsledkem – stavby sloupu pro čapí
hnízdo.
Záměrně jsem se vyhnul jmenování jednotlivců, abych někoho nevynechal, avšak
jedno jméno, které je spojeno prakticky se
všemi výše uvedenými aktivitami, uvést
musím – a to Karel Sýkora.
I v této oblasti se náš městský obvod
snaží pomáhat, a to zejména spoluúčastí na zajištění materiálu, nákupem nátěrů
i osobním zapojením zastupitelů.
Ostatní drobné opravy a úpravy –
s drobnými opravami v obci nám pomáhá skupina technických pracovníků. Dále
se do zlepšování vzhledu obce zapojují
i někteří naši občané, kteří se starají nejen o pěkný vzhled svého domu, ale i jeho
okolí. Nelze totiž z omezených prostředků
obce ošetřit veškeré zelené plochy kolem
našich domů. Vzniká tady prostor, kde se
může na pěkném vzhledu obce podílet každý z nás.
Protože jací jsou lidé, taková je vesnice.
Zdeněk Dvorský
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SEZNÁMENÍ OBČANŮ S VYHLÁŠKOU
O OCHRANĚ DŘEVIN
A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

Vážení spoluobčané,
v závěru měsíce října nás postihla
nešťastná událost. Požárem, způsobeným technickou závadou,
byla poničena podstatná část našeho domu a jeho vybavení.

Od 1. 11. 2014 nabylo účinnosti nové znění vyhlášky
189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
V této vyhlášce je uvedeno, že povolení ke kácení dřevin,
nejde-li o stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá
řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy),
registrovaný významný krajinný prvek nebo vyhlášený
památný strom, se nevyžaduje:
➤ pro dřeviny (stromy) o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí
➤ pro zapojené porosty dřevin (keřů), pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
➤ pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
➤ pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
Nově se tedy bez povolení a bez ohledu na obvod kmene smí kácet pouze
ovocné dřeviny rostoucí na zahradách.
Jitka Hyklová, referent

Slavnostní setkávání zástupců
MOb Proskovice s občany
Zástupci MOb Ostrava-Proskovice si váží svých občanů
a myslí na ně od jejich narození do pozdního věku.
S těmi nejmladšími se setkáváme na Vítání občánků, které se koná podle potřeby a podle kapacitních možností v zasedací místnosti ÚMOb Proskovice.
Naposledy jsme 21. listopadu 2014 přivítali 11 dětí narozených
od května do září 2014,
z toho 8 chlapců a 3 děvčata. Místostarosta Ing.
Zdeněk Dvorský uvítal
rodiče, jejich roztomilá
miminka i další přítomné krátkým projevem, kterým připomněl především důležitost vlastního příkladu ve výchově
dětí a zavzpomínal na krásné okamžiky,
kterými děti dokáží oplatit svým rodičům jejich starostlivou péči. Žáci školní
družiny připravili hezký program a pak
byla představena jednotlivá miminka.
Rodiče obdrželi kytičku a drobné dárky
a na závěr se mohli svými potomky vyfotografovat. Děti byly vystrojené, roztomilé a hodné, jako by si uvědomovaly
důležitost těchto okamžiků. Již se těšíme na další přírůstky.

Poděkování

S našimi staršími spoluobčany se setkáváme při příležitost festivalu Poodří
Františka Lýska na slavnostním Setkání
s jubilanty. Tato již tradiční akce se koná
každoročně v průběhu dubna.
Další významnou událostí v životě občanů je
také výročí společného soužití manželů - zlatá (50 let), diamantová (60 let), platinová
(70 let) svatba. V dnešní době není již
tak zcela samozřejmostí, že manželství
vydrží po tak dlouhou dobu. Proto zastupitelstvo MOb Proskovice zváží způsob vřazení i těchto jubileí do společenského života obce.
Důležité okamžiky v našem životě bychom si měli připomínat, podělit se o ně
především se svými nejbližšími, s rodinou, přáteli i sousedy. Doufáme, že setkávání s občany, která MOb Proskovice
organizuje, doplňují slavnostní připomenutí těchto chvil a přispívají k dobrým vztahům v obci.

Mgr. Eliška Birková

Stejně jako jsme byli otřeseni
ztrátou našeho domova a soukromí, jsme byli dojati mírou solidarity a pomoci přímo při požáru, nabídkami dodatečné pomoci
ve formě zapůjčení prostor pro
úschovu zachráněných věcí, zapůjčení vysoušečů a podobně.
Během této stresující události jsme nebyli schopni registrovat
a zapamatovat si všechny, kdo se
na pomoci podíleli.
Chtěli bychom proto touto
cestou vyjádřit poděkování za pomoc všem zúčastněným.
Jmenovitě bychom chtěli vyjádřit svůj velký dík paní starostce
Marii Matějové, místostarostovi Zdeňkovi Dvorskému, rodině
Paličků, manželům Velkým, Proskovickému hasičskému sboru
a Stevenovi Pierce, který nám poskytl dočasný domov.
Jmenovali bychom mnoho dalších, ale trvalo by příliš dlouho,
než bychom se dopátrali všech
jmen.
Dá-li zdraví a snad i Bůh, svůj
domov znovu vybudujeme a budeme hrdí na to, že žijeme v obci
společně s takovými lidmi.

Děkujeme
Jana a Petr Haškovi
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Jak zlepšit soužití s domácími zvířaty v naší obci
Ve svém zamyšlení se budu věnovat jen
několika málo bodům, o nichž si myslím, že netrápí jen mě. Navrhuji, aby se
jimi naši radní, potažmo zastupitelé, zabývali a v novém volebním období 20142018 s nimi něco udělali ku prospěchu
nás všech.
Jsem majitelkou psa, za kterého ročně
platím našemu úřadu 150,- Kč. Najdou
se mezi námi však i občané, kteří vlastní psa tzv. firemního, například k účelům ostrahy majetku apod., tam se poplatek za psa šplhá výše. Kde jsou ty peníze
nás všech „páníčků“? Již v jednom z čísel
Floriana z roku 2011 pan Dvorský upozornil na nutnost sbírat exkrementy po
svých psech. Svého času také úřad jednorázově rozdával sáčky určené ke sběru exkrementů všem majitelům psa, kteří zaplatili povinný poplatek za psa. Nicméně
vyvstává obligátní otázka: kam s nimi?
Proč již nestojí speciální koše alespoň kolem hlavní Staroveské silnice a v okolí cyklostezky? Jak mám zodpovědně likvidovat nečistoty svého čtyřnohého miláčka,
když nemám kde? Na zemi snad dnes již
psí výkaly zanechává jen hulvát. Do cizích popelnic se zdráhám z pochopitelných důvodů, nicméně do mé vlastní popelnice také toto nepatří.
Navrhuji proto instalaci košů určených
pro tuto potřebu. Podívejme se do okolních vesnic, téměř všude již toto funguje. Použít finance na sáčky a neřešit otázku, kam s nimi, mi přijde skutečně jako
nedořešené. A nepoužít je vůbec ku prospěchu chovatelů je nespravedlivé. Nebo

snad existuje v obci jiný způsob likvidace
tohoto „odpadu“?
Při častých procházkách obcí mě také
zlobí další věc. Je to všemožný trus kuru
domácího našich spoluobčanů, kteří své
dvorky jistě udržují v nejlepší čistotě, nicméně za plotem… Špína, nepořádek, výkaly hospodářských zvířat, to má být obrázek dobře prosperující obce?! Zvláště
my všichni uživatelé cyklostezky-cyklisté,
turisté, rodiče malých dětí s kočárky a na
odrážedlech, dělají Vám radost podrážky
špinavé od trusu? Pro srovnání opět uvádím svou vlastní situaci, já si výkaly po
svém zvířeti zodpovědně sbírám, ač možná činím nesprávně a likviduji je v popelnici, jak ale po svých hospodářských
zvířatech uklízí jejich majitelé? Do dalšího bodu, kterým by se naši radní a zastupitelé měli vážně zabývat, navrhuji zařadit pravidla udržování čistoty v obci a v té
souvislosti vyčlenit veřejné prostory nepřípustné pro chov domácích zvířat.
Namísto toho byla vytvořena pravidla,
kdy možno je a kdy již ne se zdržovat na
víceúčelovém hřišti. Porušení těchto pravidel se dokonce trestá! Jak, nevím. Neměli bychom být jako rodiče, prarodiče
dokonce rádi, že se naše děti zdržují právě na hřišti a ne někde jinde? Děje-li se
tam pak činnost skutečně protizákonná,
i toto lze řešit, od toho máme v obci policii… Za protizákonné a dokonce trestné
nemůžeme přece považovat zdržování se
na veřejném prostranství a jeho využívání. Zda toto trestná činnost je, musí posoudit policie a ne pravidla na vývěsce. To

bychom se pak po setmění nesměli zdržovat ani na lavičkách v autobusových zastávkách, nemáme totalitu!
Kolik z nás si při nedělní procházce s sebou bere také právě již zmíněné domácí
mazlíčky, ti však do prostor ani okolí dětského hřiště nesmí. Tak často se svým
psem postávám v povzdálí a pozoruji děti
hrající si na hřišti. Co si o mně asi myslí rodiče cizích dětí, raději nechávám stranou, ale věřte, jsem normální… Prosím,
vážení radní a zastupitelé, zamyslete se
a upravte i tato pravidla tak, abychom byli
spokojeni všichni, kdo hřiště a jeho blízké okolí chceme navštěvovat se všemi svými členy rodiny včetně domácích mazlíčků. Jde-li o bezpečnost, tu lze vyřešit
nutností vodítka a náhubku pro psy v prostoru hřiště. Jde-li o poškozování povrchu dětského hřiště, jsem názoru, že slepice od sousedů pobíhající na volno určitě
nadělají větší škodu na majetku, o tom mé
boty vědí své! Nebo navrhuji veškeré prostory hřiště oplotit tak, aby žádná zvířata
neměla přístup dovnitř oplocení a chodníky, převlékárny, speciální povrch hřiště
zůstal nezničen. Za oplocení už je nesmysl zakazovat vodit psy.
Věřím, že výše zmíněné drobnosti, jimiž lze snadno zlepšit úroveň života v naší obci, budou vyslyšeny a prosím
spoluobčany, aby se nad nimi také veřejně zamýšleli. Za to všem čtenářům děkuji
a slibuji, že se v příštích vydáních Floriana můžete těšit na mé další podněty a postřehy.

Kreativní klub Proskovice
Po několika pokusech a omylech se nám během roku podařilo vystoupit z organizace Svazu žen
a založit Kreativní klub v Proskovicích. Pro naše ženy se ale vlastně moc nezměnilo. Stále se
scházíme jednou týdně v keramické dílně mateřské školy – vždy v pondělí v 16 hod.
Stále přicházíme s novými kreativními nápady a z výrobků máme radost. Jsou to jen malé
dárečky, které připravujeme – buď na pouť či Vánoce. Radost nám dělá i pečení koláčů a cukroví, připravované k některým obecním slavnostem. Napekly jsme i perníčky k Mikuláši dětem, které vystupují na každoročním jarmarku v restauraci u Psoty.
Během roku si několikrát vyjedeme na jednodenní výlet, exkurzi či výstavu. Nezapomínáme
také na bývalé starší členky Svazu žen a k významnějšímu jubileu je navštěvujeme s dárkem,
zveme je na výroční schůzky, či na jarní smažení vaječiny. Podruhé v tomto roce jsme připravily i kreativní odpoledne v MŠ pro maminky s dětmi. Poslední tvoření dárků proběhlo 9. 12.
Pokud si najdete čas na jedno odpoledne v týdnu, přijďte mezi nás.
Věra Slívová

Eva Obluková
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Ze života školy

Návštěva polské partnerské školy
V letošním školním roce jsme se s naší partnerskou polskou školou v Gorze Ropczyckiej domluvili již na pátém projektu. Nazvali jsme ho
„Come and visit us“ při příležitosti společného
setkání, které proběhlo tentokrát v Polsku od 27.
do 30. října 2014. Zúčastnilo se ho 15 žáků v doprovodu Evy Paličkové a Zdeňky Langové. Cílem
etwinningového projektu mezinárodní spolupráce bylo mimo jiné rozšířit znalosti žáků o ČR
a Polsku; podpořit národní hrdost a mezinárodní spolupráci; dorozumívat se v jazycích – čeština, angličtina, polština; užívat ICT technologie.
Ze společného setkání bylo místní televizní společností pořízeno video, na které se můžete podívat na http://sedziszowtv.pl/component/contushdvideoshare/player/11/308.html.
Odkaz na video taktéž najdete na školních
webových stránkách www.zs-proskovice.cz
v záložce etwinning. O tom, jak se návštěva líbila
nejmladší účastnici, Viktorce Adámkové, se můžete dočíst v následujícím příspěvku.

Návštěva Polska
27. října 2014 jsme vyrazili v 7 hodin ráno z Proskovic směr Polsko. Ve 13 hodin jsme byli na
místě, v městečku Gora Ropczycka. Ubytování
jsme měli v hotelu dva kilometry od místní školy. Našla jsem si kamarádku. Jmenovala se Kinga. Trávily jsme spolu celé čtyři dny. Polští kamarádi nám připravili bohatý program. Byli
jsme na hradě i v podzemí. Provedli nás městem.
Navštívili jsme také pana starostu (burmistrz).
Zde pro nás připravili hostinu. Ve čtvrtek jsme
měli vystoupení na rozloučenou. Návštěva utekla jako voda a už jsme se balili domů. Na zpáteční cestě jsme brečeli úplně všichni a nechtělo se
nám domů. Vzpomínali jsme na nové kamarády.
Byl to můj nejlepší zážitek. Těším se na příští návštěvu Poláků u nás.
Mgr. Jana Vahalíková
a Viktorie Adámková, 2. ročník

Tady jsme doma – Regionální folklor do školy
V tomto školním roce se zapojil 3. ročník do programu s názvem „Tady jsme doma - Regionální folklor do školy“, jehož garantem je Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a programová rada Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
Smyslem programu je přiblížit dětem život předků, jak je obsažen v tradiční lidové kultuře obce, v níž žijí, případně v nejbližším regionu.
Žáci se v průběhu dvou let seznámí s místní tradiční lidovou

kulturou, čím a jak se lidé dříve živili, jak se bavili, jaké obyčeje a zvyky dodržovali. Osvojí si lidové písně, říkadla, místní pověsti, tance.
Tento projekt přináší možnosti k prohloubení vztahů mezi
dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči i prarodiči.
Vyvrcholením projektu a odměnou pro žáky by měla být
účast na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.
Kateřina Holaňová
třídní učitelka 3. roč.ZŠ Ostrava-Proskovice
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Ze života mateřské školy

Ozdravný pobyt Karlova Studánka 3. 11.-16. 11. 2014
Nastal podzim a s ním i doba, kdy začíná
topná sezóna. Jak všichni víme, vzduch
v tomto období není v našem kraji Využili jsme proto dotačního programu, Příspěvky na ozdravné pobyty. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace
byl Moravskoslezský kraj. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím statutárního města Ostravy, městského obvodu
Proskovice a celková částka pro 50 účastníků činila 175.000,- Kč.

Vybrali jsme místo, kde bychom se
smogové situace nemuseli obávat. Touto destinací se stala na čtrnáct dní Karlova Studánka v Jeseníkách. Zde měly děti
spolu se svými rodiči možnost trávit příjemné relaxační chvilky, procházet se po
nenáročných lázeňských okruzích, využívat ozdravné procedury – inhalace,
solnou jeskyni, terapii v bazénu a saunu, jenž podpoří a posílí zdraví našich
nejmenších. Předškoláčci s rodiči spolu trávili celé dny. Někteří dokonce stačili pokořit i nejvyšší horu Jeseníků Praděd.
I vycházky po samotné Karlově Studánce
byly pro ty méně zdatné příjemným zpes-

třením ozdravného pobytu. Minerální jezírka, bublavý potok Bílé Opavy, geologický park, rybníček s živými kachnami,
dětské lanové a sportovní hřiště, přírodní
vodopád, minerální pramen přímo v hotelu, to je výčet všeho, co jsme měli možnost denně navštívit. A pokud počasí nepřálo, byl k dispozici dětský koutek, kde si
měly děti možnost společně vyhrát se svými rodiči a kamarády. Možnost využívat
lázeňské procedury měli i rodiče. Pro tuto
dobu byly k dispozici paní učitelky, které opuštěné ratolesti relaxujícím rodičům
pohlídaly v dětském koutku. Večery jsme
trávili ve velmi příjemném prostředí lázeňského domu Bezruč. Pokoje byly vybaveny sociálním zařízením a každý pokoj měl svou vlastní televizi. V průběhu
celého dne byl zajištěn pitný režim přímo v lázeňském domě. Jídelníček byl bohatý, chutný a tomu, komu nestačil, ten
měl možnost zpestření v blízkých cukrárnách nebo restauracích. A co říci závěrem? Snad že to byla jedna z akcí, která
měla kladnou odezvu nejen z naší strany pedagogů, ale hlavně ze strany rodičů
a jejich dítek.
Děkujeme.
Kateřina Tobolová, učitelka MŠ

První obchody v Proskovicích
Od starodávna byly vesnice ve všech oblastech soběstačné. Vlastní hospodářství sedláků a chalupníků zabezpečovalo skromné potřeby rodin jejich majitelů
a podruhů. Téměř vše co vypěstovali a odchovali dokázali lidé na vesnici využít.
Teprve přebytky byly určeny k prodeji.
Utržené peníze pak byly použity převážně na splátky dluhů a nejpotřebnější výdaje. Skoro všechno se ještě po dlouhou
dobu od zrušení roboty pořizovalo na
dluh. Některé věci se daly koupit levněji
na jarmarku v okolních městečkách, kde
se mohlo něco usmlouvat. K postupným
změnám začíná pomalu docházet v souvislosti s rozvojem průmyslu a dolů v Ostravě a okolí. Zemědělství v Proskovicích
už nemohlo uživit rostoucí počet obyvatel a někteří pak hledali obživu ve městě.
Práce v dolech a hutích přinášela zaměstnaným pravidelnou mzdu a významným
způsobem přispěla k rozvoji obchodů
a řemesel.

Z Proskovic se nejdříve chodilo nakupovat do obchodů v Brušperku a později
do Staré Bělé, kde obchody vznikly o něco
dřív.
První obchod je u nás zaregistrován
společně s hospodou u Hlavača (Hlavatého). Přesné datum neznáme, neboť archívní záznamy Obchodní a průmyslové
komory jsou k dispozici až od roku 1895.
Jednalo se o obchod se smíšeným zbožím, který vedla paní Hlavatá až do prodeje hostince. Koncesi na obchod si však
ještě na krátký čas ponechala, aby ji později popustila p. Josefu Matějovi, jak jste
již byli seznámení dříve.
Druhým obchodem v Proskovicích byl
obchod se smíšeným zbožím u Sojky. Podle vzpomínek pamětníků jezdila paní
Anežka Sojková 2x za měsíc pro tovar
(jak se tehdy říkalo rozličnému sortimentu zboží od petroleje přes cukr po sůl) do
velkoobchodu Flamnkaft v Ostravě. Ten
se nacházel v místě dnešního Don Boska.

Vyjížděla brzy ráno s povozem taženým
jedním koníkem a vracela se až pozdě večer. Podle toho si můžeme udělat představu, jaká asi byla spotřeba ve vsi. Doma se
zboží uložilo do truhlíků a přihrádek, aby
bylo připraveno k prodeji. Zboží se pak
při prodeji dávalo jen do papíru, který se
pak použil na podpálku. Nebyl žádný odpad. Na petrolej, kterého byla velká spotřeba, si však musel každý přinést svou
nádobu. Většina zákazníků nakupovala
na gebeno (dluh).
Obchodník měl sešit, kde byl zaznamenán nákup (dluh), a zákazník měl svůj sešitek, kde byl proveden stejný zápis. Bohužel se některým rodinám nedařilo
dlužné částky vyrovnat a došlo i k exekucím, kdy přišli o krávu, na které závisela jejich výživa. Zde bych chtěl připomenout, že na počátku 20.století pracovalo
od nás ve městě již přes sto osob. Někteří dělníci měli dobrý výdělek, ale všechny těžce vydělané peníze domů přinést
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nedokázali. Před branami šachet, fabrik
i před kasárňu (jak se říkalo dělnickým
ubytovnám) na ně již čekaly vždy otevřené dveře hospod s pochybnou společností. Byli však i takoví, co jejich cesta v sobotu domů vedla ještě přes naše hospody,
kde se museli „ukázat“ a měli toho málo,
tak v neděli ráno ještě navštívili místní
obchody, kde se „na černo“ prodávalo na
drobno. Tato nekalá konkurence hospodám byla i předmětem jednání obecního
výboru, který se snažil překazit tento nešvar, ale bez valného výsledku.
Chtěl bych ještě poznamenat, že od
roku 1912 měl mlynář p. Antonín Sunek
koncesi na výrobu lihovin studenou cestou a jejich prodej. Od starodávna si v některých mlýnech mleči, (jak se nazývali
sedláci a chalupníci, kteří čekali na semletí svého obilí) krátili volný čas popíjením
kořalky. Na vše doplatila rodina, která se
musela zase nějak uskromnit.
Co měly první obchody společné? Jednalo se o rodinný podnik, který měl ještě

užitek z menšího hospodářství a převážně
manželka se starala o chod kvelbu (jak se
tu říkalo obchodu). Obdobě u třetího obchodu p. Josefa Matěje, který byl dlouhou dobu zaměstnán ve Vítkovickém horním a hutním těžířstvu jako kovář a doma
v obchodě se činil jen v neděli.
Po 1. světové válce byla u nás zřízena filiálka družstva Budoucnost, která postavila při horní cestě (dnešní Světlovská)
prodejnu. Začátky nebyly jednoduché.
Našli se zákazníci zvyklí kupovat na gebeno, kteří podvedli skladníka. Dluhy nezaplatili a ten pak musel vše uhradit a místo opustit. Prodejna Budoucnosti přežila
2. světovou válku i konkurenci a na tomto místě vydržela téměř padesát let. V letech 1968-69 proběhla její rekonstrukce na sídlo MNV. Dnes je zde po dalších
adaptacích úřad městského obvodu a pobočka Knihovny města Ostravy.
Jiří Lyčka, kronikář
Excerpované materiály- ZA Opava
– archiv Obchodní a průmyslové komory
– živností v Proskovicích

VÝZVA!
Vážení občané,
v příštím roce oslaví naše škola
110 let od otevření nové budovy
na dnešní Staroveské. K tomuto
výročí připravujeme vydání almanachu a výstavku. Pro jejich
obohacení hledáme další materiály a fotografie, které se mohou
nacházet v rodinách po rodičích
resp. prarodičích a mohou obohatit historií školství v Proskovicích. Za zapůjčení materiálu k
nahlédnutí (na úřadu městského
obvodu) předem děkujeme.
Jiří Lyčka, kronikář

Sokolské předvánoční zamyšlení
Nastala doba adventu a kvapem se blíží vánoce. V čase předvánočního shonu, úklidu, nákupu dárků pro rodinu
a přátele už pomalu zapomínáme na
původní význam adventu. Lidé se měli
zastavit, sejít se se známými, popovídat si s nimi a zamyslet se třeba nad
tím, jak pomoci druhým nebo i jak přispět k tomu, abychom pomohli vylepšit a zpříjemnit místo a okolí, kde žijeme se svými rodinami.
My, členové Sokola se snažíme udržovat a alespoň trochu zvelebovat
naši sokolovnu. Budova má svou téměř 90ti letou historii, prošla několika rekonstrukcemi a patří k památným objektům Proskovic. Jenže zub
času hlodá na každé budově a nevyhýbá se ani naší sokolovně. Je potřeba
vyměnit okna, provést zateplení, opravit a vymalovat vnitřní prostory. Chybí však finanční prostředky a z toho,
co se nám podaří získat, můžeme provádět jen menší opravy. Proto samozřejmě vítáme každý finanční výtěžek
z akcí, které Sokol pořádá: plesy, divadelní představení, pronájem sokolovny nebo hřiště pro společenské a sportovní akce.
Tou poslední, kterou jsme pořádali, byl 2. ročník „Sousedského blešího

o sokolovnách a sokolských památnících na území ČR. A my doufáme, že
se i naše sokolovna v Proskovicích stane součástí tohoto projektu, dostane
se do povědomí ostatních sokolských
žup a jednot a přispěje ke zviditelnění naší obce.

trhu“. Akce byla úspěšná, ale finanční výtěžek mohl být vyšší, kdyby přišlo
víc lidí z Proskovic. Nabízeného zboží
i prodávajících bylo dost, ale návštěvníků už méně. Proto bychom byli rádi,
aby se sokolských akcí zúčastňovalo co
nejvíce lidí, nejlépe všichni obyvatelé
Proskovic a tím by alespoň malou měrou přispěli na provoz a zvelebení naší
sokolovny.
ČOS vyhlásila rok 2015 rokem Sokolské architektury, jejíž součástí bude putovní výstava a publikace

Přehled akcí v zimě
2014/2015:
22. 12. premiéra komedie J.B. Thomase „Charleyova teta“ v nastudování
1. JDS (další představení v lednu budou upřesněna)
Sokol Proskovice přeje svým členům všem obyvatelům naší obce šťastné a spokojené Vánoce a vše nejlepší
v novém roce.
Za TJ Sokol Proskovice
Eva Petrůjová

Termíny plesů v roce 2015:
31. 1.
7. 2.
21. 2.
7. 3.

2015
2015
2015
2015

Sokolský ples v rytmu Abby
Hasičský ples
Koňařský ples
Dětský ples SRPŠ při ZŠ a MŠ
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V poločase aneb po a před
utkáním svobodní-ženatí
Doba mezi posledním a příštím tradičním
fotbalovým utkáním SVOBODNÍ-ŽENATÍ je přibližně stejná a na nějakém tom
týdnu už tak moc nezáleží. V posledním
hodnocení tohoto utkání jsem byl bratrem Petrem Paličkou vyzván, abych napsal pár slov k tomu, proč chybí ženáči. Měl bych se vyjádřit k sociologickému
problému, kdy se mládenci do manželství
nehrnou a tedy tým posílit nemohou. Věk
na to mají.
Ten problém je ale složitější a hodný vědeckých studií. Na přednáškách
jsem se kdysi typům rodiny, jejímu smyslu i patologii věnoval, ale to je od našeho fotbalového problému někde jinde.
K tomu potřebné podklady nemám. Problém místního prestižního utkání a složení týmů je široký. Fotbalistů se nedostává, soužití nesezdaných párů (Petr píše
o „žití na hromádce“) funguje docela dobře i tady, ženáčů ubývá a stárnou.
Registrovaných a trénovaných fotbalistů je zde nyní minimum. Kde jsou ty časy,
kdy za proslulý SK Sparta Stará Bělá-Proskovice a později za Sokol Stará Bělá hrávali Miloš Kvita, Jiří Kozar, Milan Kozar,
Zdeněk Folta, Jiří Mikula, Karel Palička,
Milan Dokulil, Pavel Palička a Vašek Lyčka? Naposled byli ještě registrováni Petr
Palička, Láďa Matěj a David Kvita (za Koryčany). Nyní vím o žácích Franczykovi,
Pivovarovi, Kunčickém a Funkovi. A kdo
se to nenaučí jako žák nebo dorostenec,
v dospělosti má oprávněné obavy fotbal
hrát! Ženatých je méně a je zábavné, úctyhodné a inspirující sledovat dědy Karla
Franczyka a Raďu Matěje, zralého tatíka Aleše Falata nebo z daleka hostujícího

Viktora Sýkoru. Rozvedený není ženatý
a do týmu se může vrátit po dalším sňatku. Přeji mu obojí. A poznámečka – oba
manažeři by měli kontrolovat registračky
alias oddací listy hráčů.
Tak se konečně dostávám k prvotní otázce – proč se ti muži vlastně nežení? Mladé ženy hovoří o nezodpovědnosti a pohodlnosti (?). Chlapci prý odmítají
dospět. Krajní názory avizují zánik a degeneraci mužů. Naši elegantní a zábavní
italští spoluobčané v EU se tímto problémem na úrovni vlády, parlamentu a univerzit zabývají více než deset roků! Nazvali ho kdysi „mammismem“. Chlapíci si
tam žijí pohodlně u maminek, které jim
uklízí, perou, žehlí. Úcta a láska k matce je
obecně správná, ale nesmí se matek zne-

užívat. Ony jsou tam statisticky nešťastné – synáčkům přejí dobré manželky, ale
marně. „Kluci“ nechtějí. Doma si žijí jako
v bavlnce, lednice plná, „stoleček prostřený“, občas něčím přispějí na provoz domácnosti a když není fotbal, jde se za děvčaty. Klídek a pohoda. Dost žen proto žije
osamělých (v tom prý zase vede Německo). Výmluvy a odůvodnění se vždycky
najdou. Lámou si s tím hlavy i psychologové, učitelé, sexuologové, soudy, matky, otcové i svobodné ženy. Vznikl socioekonomický problém, který se paradoxně
stal sympatickým a začal se šířit přes Alpy
k Dunaji a po Dunaji, do České kotliny
a dokonce za Moravskou bránu. Až v Proskovicích se to objevilo – a tak není dost
mladých fotbalistů, kteří by mohli a měli
nastoupit v týmu ženatých. Karel, Raďa,
Aleš nebo Viktor si ještě a jistě milovaný
fotbal u Kuňkaliště zahrají.
Zásadní a jednoznačná odpověď Petrovi neexistuje. Našim zájmem ale je, aby
se tradiční utkání vždycky odehrálo, aby
měl David Lojza Lyčka těch 30 hráčů na
tréninku i při utkání. Způsob života „na
hromádce“ nemusí být nakonec na závadu, ale pak už nemohou ženatí počítat se
zvratem výsledků. Svobodných bude vždy
tak akorát, ale ženatí budou stárnout.
A dovolím si upozornit – bez tréninků to
nejde! Sám to znám a je to jako v té pohádce o soli a lásce: je to pravda.
Sportu a fotbalu Nazdar!
Karel Sýkora
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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 2015
bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve
dnech 1. – 14. ledna 2015. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou
sv. Alexandra.
V loňské Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě vykoledovalo 1 474 273 Kč. Finance
byly využity v průběhu letošního roku na
projekty 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://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/
trikralova-sbirka-charita-ostrava/.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2015 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 je 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 dárcům, koledníkům, úřadům
i farním společenstvím, kteří se do
Tříkrálové sbírky zapojují.
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

Vánoce v kostele sv. Floriána
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
1. 1. 2015

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Nový rok

Půlnoční mše vánoční
mše svatá
Slavnost Narození Páně
mše svatá
Svátek sv. Štěpána mučedníka
mše svatá
Vánoční koncert - pěvecký sbor KO-KO
Slavnost Matky Boží Panny Marie mše svatá

Informace o bohoslužbách v kostelech
naší farnosti naleznete na stránkách

www.starabela.farnost.cz

Další informace z farnosti
Betlémské světlo budou skauti předávat 24. 12. v kostele sv. Jana Nepomuckého po ranních borátech a půlnoční mši svaté na bohoslužbě v Husově sboru. Odpálit si jej můžete také od 16 hod. u Živého Betléma před
farní budovou ve Staré Bělé, ke kterému zveme všechny rodiny s dětmi
a lidi dobré vůle.
Sbírka dárků pro opuštěné děti v azylových domech proběhne při odpolední mši svaté 24. 12. ve starobělském kostele. Děti nejvíce potřebují stolní hry, psací potřeby, výtvarné potřeby, pouzdro, pohádkové knížky, plyPavel Stuchlý
šové hračky. Dárky budou dětem předány na Štědrý den.

22.00 hod
10.00 hod
10.00 hod
16.00 hod
10.00 hod
Martin Menšík
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Nová linka ODIS č. 374 Trnávka – Svinov mosty
V souvislosti se změnami jízdních řádů od 14. 12. 2014 bude zavedena nová autobusová linka č. 374 v trase
Trnávka – Brušperk – Stará Ves nad Ondřejnicí – Ostrava-Proskovice – Ostrava-Polanka – Ostrava-Svinov,
mosty dolní zastávka. Zavedení této linky nemá žádný dopad na stávající linky (ani rozsah provozu, ani časové
polohy), jedná se o zkušební provoz, který by měl ověřit poptávku v této nové přepravní relaci.
Zdroj: Koordinátor ODIS

910374Ostrava,SvinovͲStaráVesn.O.ͲBrušperkͲTrnávka
pƎíjezdzFryēovicdoBrušperku 4:38(371) 6:44(371)
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Proskovické vodní toky
Pohled na Proskovice z letadla ukazuje,
jak naši předkové uváženě pečovali o krajinu jim svěřenou. Využívali darů přírody a mysleli na zachování jejich hodnot.
Hlavním vodním tokem našeho katastru je řeka Odra, přítokem Odry ve směru na Košatku řeka Ondřejnice a ve směru na Starou Bělou Mlýnská strouha.
Přítokem Ondřejnice je Jarkovský potok.
Každý vodní tok má svého správce. Odru,
Ondřejnici a Mlýnskou strouhu spravuje Povodí Odry, Jarkovský potok Lesy
ČR. Dolový potok je zařazen do kategorie
HOZ-hlavní odvodňovací zařízení a jeho
správcem je Pozemkový fond ČR.
V současné době zaznamenávají naše
malé vodní toky nepoznané projevy. Do
Mlýnské strouhy blízko kravína je zaús-

Jarkovský potok

těn odlehčovací kanál sběrače D XIII, kterým se v situaci naplnění sběrače vypouští přebytky do Mlýnské strouhy. Tak se
už několikrát letos stalo a důsledkem bylo
znečistění břehů potoka v blízkosti cyklostezky toaletními papíry atd. Jednání se
správcem toku-Povodím Odry, zhotovitelem díla –Ostravskými vodárnami a kanalizacemi, zástupci MMO odboru živ.
prostředí přineslo nápravu. Břehy byly
vysečeny, padlé stromy vytaženy, pozůstatky toaletního papíru odstraněny a byla
také stanovena pravidla údržby tohoto
místa v budoucnu.
Jarkovský potok letos přinesl z lesů
a polí pořádnou dávku zeminy. Voda už
dříve způsobila nátrž pravého břehu potoka a vydala se do prolákliny vzniklé

stavbou plynovodu na soukromý pozemek. Samozřejmě, že ovlivňování přírodních pochodů, např. meandrování potoků a řek není rozumné, ale je také třeba
zabránit chybám, které jsou zaviněné nerozumnými zásahy člověka do krajiny,
např. stavbou plynovodu.
Problém Jarkovského potoka budeme
v dohledné době řešit. Výchozím krokem
bude schůzka správce toku – Lesů ČR,
společnosti RWE, odboru živ. prostředí,
CHKO a MOb Proskovice. Věřím, že dojde ke zpevnění břehu potoka a zamezení
jeho roztékání do nežádoucího prostoru.
Řád v krajině naší obce ocení především
příroda a s ní pak i my.
Marie Matějová

Letecký snímek z října 2014
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Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je
hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících
v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií
cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál
tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen
procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což
pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu.
Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu.
A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla
ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav

lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík. Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem
na to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím
pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony
se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm.
V lázních měl dostupný internet a v případě potřeby se za ním
jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité,
protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel
z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí mě
mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou
zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu
se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné
návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude
muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“

Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz

LPG Stará Ves n./O.
Cena pohonných hmot:

16,70 Kč/litr

Výměna PB láhví:

10 kg ............................320 Kč
33 kg .........................1 100 Kč
2 kg ............................100 Kč

Otvírací doba:

7 – 20 hod.
Pondělí – Neděle

Proskovický
cký

Florián
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