F#§ffi#aF

§w§

#j&ffiffi§

§ffi§ew

w§ffier§§
§řezexx 2§&§

i

oBcAI|[sKY
rNronnaačnví
zPRAvoDA.I

ffiffi#tr§e&§&

Uuaha iarnt
,

ir

ii

noty Sokol. Kromě pořádání cvičenía tanečníchzábav se proskovičtí Sokolové pod vedením učitelky
Ludmily Jarošové a učitele Václava Lýska začali věnovat ochotnickému divadlu.

Jedním z jejich cílůbylo najít v Proskovicích místo pro divadlo v přírodě, První divadelní hra v
přírodě, ,,Kolébka" od Áioise Jiráska, se hrála za účasti420 diváků dne 25. záíí 1921 v Janšově důlku
na klinci za dnešním hibitovem.
Již při přípravě tohoto představení si režisérVáclav L|sek uvědomil, že lybrané místo není pro konání dir.adla příliš vhodné (značná vzdálenost od vesnice, nevhodný dopad odpoledních slunečních
paprsků jak pro herce, tak pro diváky, špatná poloha jeviště pro zadní řady, nemožnost zabezpečit zařízenídivadla v případě deště). Usilovně hledal nové místo a našel ho vJanšově dole nedalelio školy.
Přírodní podmínký jen umocňovaly působivost předvedených divadelních představe ni.

Ve dnech 4. - 6. června 1927 probíhala v Proskovicích slavnost při příležitostiotevření sokolovny,

r,ystavěné v letech 1926-1,927 především svépomocíčlenůmístnísókolike jednory ale také za přispéní Sokolťr z okolí. Od té doby se v sokolovně cvičilo, na novém jevišti se hrálo divadlo, konallse val-

né hromady a jiné podniky, pořádané tělocvičnou jednotou Sokoi.

Dne 9. června byly na sokolovně v Proskovicích slavnostně odhaleny pamětní desky zakladatelů
proskovického Sokola. legionářům Leopoldu Hynktlvi a Joselu Urbánkovi,
Práce tělocvičnéjednory Sokol v Proskovicích ustala kolem r. 1940. Na jaře 1941 byla zastavena
činnost Sokola r, českých zemích, na podzim téhožroku byl Sokol definitivně rozpuštěn a jeho majetek zabaven. Siroce rozvinuré působeníproskovického Sokola na poli rělol}chovném. kulturním a národně uvědomovacím se po II. světové váIce již nepodařilo obnovit v plném rozsahu.

V roce 1919 byla místníorganizace Československésociálně demokratické strany dělnické

usta_

vena Dělnická tělocvičná jednota, které zpočátku chyběli cvičitelé.V roce 1948 se spojila se Sokolem.
Ing,

Jiři Matěj
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Sám Václav Lýsek 1íčítoto místo ve sr7ch vzpomínkách na sokolské ochotnické divadlo v

Proskovicích slor,.v:
Čirou náhodóu jsem našel místečkojako malované: kousek od školy, za dílkem ,,Na zárubni", zase na Janšovém důlku, ale odvodněném, s potůčkem mezi hledištěm a jevištěm, les dokola, hlediště v
pěkném svahu ve stínu statného dubu, slunce pro herce zprava, zkrátka ideální místo pro Výravu, ale
i pro divadla další.Proskovičtíochotníci zde odehráli mnoho hojně navštívených divadelních před_
stav_ení, nap,ř. ,Ja_na Výravu" od Františka Mahena, ,,Potopený zvon" Bernarda Hauptmánna,
,,Ficllovačku" Josefa Kaj etána Tyla.

Vážení spoluobčané,
je za námi únor. považovaný za zimní a tudíL ponekud smut-
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Vznik Československé republiky v r. 1918 umožnil plný rozvoj dalšíčinnosti rélor]chovné|ed_
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tam nékde venku ješte ,iálé

mrzIo až oraštělo.
Jako érenářům Vám dnešní úvod můžepiipadat ponekud nerradiční,ale důvbdem
byla moje srraha po malém
zpesrření, iinak veršinou srrohého v}cru realizace iednorlivých iňvesričníchakcí a aktivit spojených se získáním fi-

nančníchprostředků z růz-

ných doračhích rirrrlů' Zima je z pohledu realiza-

cc ja§chkoli venkovních sraveb ci úprav obecně obdobím
ldidnejšim, ale v žádném piipadě se neiedná o obďobí
,.zimního soánku". Naooak
vrcholí přípiaw na klimarit§,
ptízlrivéiSí'obáobí, snahy o
doražení různých iízenía'získání porřebných rozhodnurí
či povolení v souboii s byrokrerickým aparátem sravebních a iinýcli dotčených úřadů. Srmóstatnou kápirolou
isou snahy o získání borieb_
nych finánčníchnroirředků
ná realizaci jednotfiv/ch projekrů. Ani Proskovice'nejsou v
tomro v"/iimkou. Kromě řeše-

ní béžnýchoroblémů sooie_
ných

s

chodein mesrskéhá ob-

uódu jako je zimní údržba

místních komunikací a chodníků,opraw veřeiného osvětlení, liIvidace havárií kanalizačni síte. lrrsledků činnosri
našímládežé ard, pro.behly
pllpravy na ,lz aVlzovane esterické zlepšení 5-ti konreinerorycn stanovlst na separovany
odpad, Jedná se o v}dlá;děrií

Poleračouánína str. 2

o Přijetí koordinovaného stanoviska z
o Přijetí q,jádření OVaK k PD

MMO ÚHA

0Il2009

o Předání PD - alternativa tartanového povrchu - od f. FUNNY
SPORT s.r.o.
02l2009
o Podání ž,lrlosti o stavební povolení - MOB O. - ]ih, odbor l7-

Poleračouáni ze str. 1

stavby

ploch pod konte.inery na následujících stanovištích:

o
o
o
o

Na Paswinách
Staroveská

-7

(areá] Agro)

(Budouc"nosrt

Staroveská 125 (Y Uvoze)
Svčtlovská 36 (pied křižovarkou s Kalužníul.}
o Frankova (pobliZ Křižovatky se Sídlisrní)
Za ptíznivého počasíby ráto akce mohla býr dokončena dříve,
než se Ýám do.tr.r'. do ,uÉou bieznové cislo Éloriána.
V předstihu probehla raké jednání s majireli sousedních nepřipravovanou oDravu povrchu zálesní ulitóstí s ohledem
movitostí
ohleďem na DrlDravovanou
lice. neumdléváme ani u'..U'o;i- o r7iízeni porfebných
lormalir pro
ých formalit
Osřtlení
Osvetlení vstupu.hjb
vstuDu hfbiLova vceLně'silové oříooikv a Pielozkv \'N
22kV na proskovických
2Zkv
prosťorrických pastvinách (ze
,t'r.ny cEzu
rarí-';,ádn1'
žádný
CÉZuzarím
{.. stiaňy

náznak o.hoty podiler

Znovu jsme

ie na

nákjadech na píeIoženívedeníÍ.

na zpracování
požádar o. financní prosrředky
.,{
|.|
t
pD
půi,odní
l,[J l]ove
rrove naslcsKe
hasičskéZDroJnlce,
zbroinice, ,ellKoZ
puVodnl
žádosr se
7adost
7aoost
se'zZ neznaneznáielikož puVooní
|ellKoZ
mých důvodů_néka_m ..zatoulaia" a v měsrském rozpočtu se nakonec vůbec neobjevila.
Také práce na projekrech. ieiichZ r,rysravbu bychom chrěIi reaIizovar pÉvážnéz Irosrředků získaných z různýéh doracních tirulů zejména z EU,e v rámci možností posunuly blížerealizaci,
Podrobnéišíinformace, v jakém sradiu se iednotlivé proiekry v
současnosti nacházeií, Vám piedkládám v následuiícím- přehledu.
Jaké úsilía časovou náročnoir wžaduie dotaženíkreréhókoli prolektu do stadia zpracování Zádosii přijatelné do lryběru uchazeiů o

dorace

mu_seli

z EU,

bvch Vám rád podrobněii ukázal na příkJade

sportovního víceúcelovéhohřisrě , umelým povrchem,'které k
dneinímu dni čeká teprve na lydání sraue6níh'o povolení

l. Sportovní víceúčelovéhřiště s umělým povrchem

o Zadání podkJadů do operacního systému - zařazeno pod

r

e.

60-

05l2008

Rada MO - schválení
projektové příprar,y projektu
,zaháiení
,,Sporrovní víceúcelovéhřiště s umelým povrchem" - Ll5nesenl
RMo č. 4084162

06l2008

o cenové nabídkv na zoracování pD (zaslalv 2 firmv)
o Rozhodnurí ŘMOď o nejr,}hodnější 'nabídce' -

FUNNY

SPORT s.r.o. Zlín
ožádost o ooskvtnutí finančnich orosrředků na zoracování rechnické do[umántace k proiektu ] t,tt,tO odbor'ekonomického
rozvoje

07

l)oo8

o Rozhodnutí RMOb o zadání veřeiné zakázkv malého rozsahu,
zmocnění staros(v k podpisu smlour,7 o dílo ňa zpracování technické dokumentáce'
o Podpis smlou\y o dílo s firmou FUNNY SPORT s,r.o. ZIín
08/2008
o výzva k oodáni nabídek na zoracování žádosri dle ofíručkvoro
Zádarele b dotaci z Resionálíiího ooeračního
zádarele
oDeračního o.onir*u Ňúrs
ŇúrS
(o'slovenv
II Moravskoslezsko 2007
l - zvl
20"07
2013J (osloveny
20l3
4 firmy)
ňr-"v)
llrmyi
\osloveny q
(zaslaly 2
a \-cIlovť
o
nabidky t}a
Cenové_ IIaDIOKV
na Zpracovanl
zpracování Zaoosfl
žádosri (ZaslalV
z tlrmy)
firmy)
o Rozhodnurí Radv Mbb o nejq,hodneiSí nabídce - vítézemvýběrového řízení na zpracovatele
zpracovatele'žádosti
žádosti - Agenrura pro
resionáloro regio
ní rozvoi, a. s. (ARR)

o odesláni žádosti o ooskvrnurí finančníchorostfedků z rozoočru
mésta Osrravy na zpracóuání žádosri (odbár ekonomickéhb rozvo je)

0912008
o Rozhodnutí Radv

MOb o zadání zakázkv malého rozsahu

a u-

2. Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice
Na tento proiekr iiž bv|v zpracovánv dve verze proiektové dokumenracě. Na základe'závažných Ótipomínek bd uersinv do-

rcených orgánů. rykalícich se koncepcé navrhované reviralizace
(spíše regulace) byla lJ. února 2009 svolána porada za účasti
všech doičených. Ta uldádá zhoroviteli pD vešLeréoiioomínkv
a náméry uvédené v zápisu zapracoval nejpozdeji do Ó. br.rn',
200q do opravené uerrě PD.
3. Zýšeníbězpečnosti pro pěšína ul. Světlovské - rlistavba

chódníku a ópěrné .di - ootel svěrlovské ulice
4, Projektová a'multifunk3lrí učebna - r7budování ucebny u
druhé oolovině oodkroví zš
5. Vohoďasový aréál Proskovice , dobudování areálu požární
nádrže na Éoorrnališté
Radou města O'stlaly,by|9 zatím u těchto tří projektů schvále-

_ !o,zahá|ení projekrovc prlpra\,y

6, Cvklostezka'Proskovice - trasa greenways - tento proiekt je zatím ze všech ne|dále díky .,pouŽitelnosii" iiZ drtvc zpracovane

projekrové dokumenrace.

ARR,

a. s. a Žmocnení stárosru k podpisu smlouvy

o Podpis smlouw o dílo s Ag.nr,irou'pro' reeionální iozvoi, a. s.
o Dodání projekíovédokumřnrace firmou FÚNNY SPORŤ s,r.o.

7lín

10/2008

o Žádost o wdání koordinovaného stanoviska - MMO ÚHn

-

(doklad poirebny pro r,7řízení stavebního povolení)
o Zádost o lryiádření k dokumentaci pro sravební íízení- OVaK
o zádog o dopracování
alternarivňí proiektové dokumentace
'více
úcelového sporrovníIo hrišre s umělým povr,.Sportovního
chem" (a]ternariva tartanového povrchu)
1 1/2008

fi

se rýká

dvou úsekůod hranice

se

sraiou Bě[ou až l< ulici Na pasrvinách a na druhé straně od
mlýna až k lávce ptes Ondřeinici.6. biezna 2009 bvla podána
žádosr o doraci cío wzw Regjonálního ooeračního'orógramu

regionu soudržnosti NUrS ÍÍMoravskoilezsko 20Ó7 -"UOt3
zpiacovaná F. DHV CR spol. s r. o. Praha, pobocka Ostrava.
Nyní iiž budeme netrpělivé cekat. zda nám'dotace bude piiznána.
7. Dětské hřiště pro věkovou katesorii J - 6 let - ie dalšíooloZkou ze zastŮpirelsruem schváTeného,,]nvesríčního whledu
MOb Proskovice na nadcházející léra" schváleného usnésením
zasrupitelswa MOb Proskovice č. I42l9 z 12. 03.2008. Píes
intenzivní snahu společne s odborem ekonomického rozvoje
magistrátu se nám nepodařilo .,napasovat" tenro projekr na
žádný doračníritui fináncovaný z EU. Proro isme svou aktivit.,,"-ěřili na tuzemské zdroie,'kde ie sice iádóvě mnohem většífinančníspoluúcasr, ale i to ie určitým způsobem íešitelné.
Hlavním próblé-em však byla'absencé p.oÍ.kčnídokumenrace. Tenro problém pomohla' vyiešir Bc.'Pavla Marejová, krerá
bezplatně pro náš městský obvod zpracovala studii urbanizace
zahiady ýS respektuiící' potřeby á pfedstalry pedaeogického
sboru MS a obsahuiící přeilevším i rolik poti'ebný roz]pořet. Na
základě této skutečnosii a r,yhlášení úzw ,,OraÁZová hřiště" z
nadace ČEZ 1r^. podali dvé žádosri o'naáainí ptíspévekiak na
roro Derské hřišrě'pro vékovou karesorii J - 6ler i'na shora uvedene Sporrovní víceúcelovéhřišr8 s umélým povrchem. V
případě obou hřisť jsme připraveni se ucházei o peníze i z dalšíchrirulů např. z minisierŠwa financí. Všechný tyto aktivir1,
m9hoy být sásouhlasem Rady města, na kterýLatím v tomtó

piípadě čekáme.

co říci k těmto aktivitám závěrem? především, že se iedná o
adminisrrativně a časovévelmi náročnou oráci wžaduiícíbd nruního kroku naprostou bezchybnosr. důslednosi a pioFesionáiní
práci malého kólekrivu našehó úřadu. To olarí neien oři oííoravé
jednorlivl,ch žádostía povinných pří]oh, ale dvoináso6né'robude
plarir i pii realizaci. budeme-li míi v našem snažáníúspěch. Proto
bych touto cesrou rád podékoval všem zaměsrnankynírir našeho úiadu, které se na rozdí-l od velkých úíadů,kde na'to maií zvláštní
'mnohdy
odbor.y, na réro p,ráci podíleií
nad rámec sg,ch povinnostl l ve svem volnem case,

zavřenísmloul7 á dílo n, zpracovánížádósti o doraci na projekr
s

ažP

V

souvisiosti

s tím nezbý,vá, než }itovat, že vzpomínaný

..Invesriční r,yhled na nadcházející léra" bvl před dvčma lerv téměr
ve srejné podobé naprosto ignorován urťitóu skupinou liáí v na-

šem zastúpitelswu. Síla hlaŠu (nikoli argu*.nrÚ; rero skupiny
zpomalila celý proces a původníinvestičnl záměrv bvlv zastiňenv
ujdinou ,,spáiné" studié.., Ste|ní lidé se nyní siraZi 'ptisvoiir Íi
všechny zášlulry na současném sravu nebo vIÓZir zásIuhý do rukou

nekterých jednotlivců, Tito lidé znovu opakovaně zapómínaií, že
v demokrarické společnosri nerozhoduií ve veřeiných'věcech žádní jedinci, nýbrž ilolené orgány nazy.uané rada pop'ř. zastupitelswo

atd,

Jiří Matěj

l
l
l

l
l
l
l
l
I
l

schválilo rozpočet Měsrského obvodu Proskovice na rok 2009
a rozpočtoý ýhled na léta 2010 - 2012,

ČSŽ Proskor;ice

a Společnosr ptátel

loodii.

Podpo.ra

.rozvoie a obnor,l"materiálne

/

l
l
l
!
I
I
l

v tis. Kč
správní poplatky, daň z nemovitostí,
poplatky ze psů
466
pronájmy bytů, nemovitostí,
pozemků, ostatní prYíjmy
t 495
na l}kon státní spfá\T], školswí,
provoz městského obvodu, hrobová místa, na plavecký r.|cvik
žáků
5 240
na opravu MK Zálesní
435
v,vbudování cyklotrasy ,,L" (trasa koupaliště-ul. Na Paswinách),
zpracování proj ektového záměru
hřiště s
,,Sportovní víceúčelové
umělým povrchem", zpracování

Daňové přimy Nedaňové příjmy Dotace -

Neinvestiční dotace
Investičnídotace -

pfo

inverticního zánleru,,Revi-

Financování

rozhodla o zadání zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o <1ílo
na tyto akce:
/ r,ypracování statického posudku na věž hasičské zbrojnice,
/ zpracová.ní kompletní žádosti o dotaci do výny Regionálního
o.peračního _ programu regionu soudižnosti NUTS II

Moravskoslezsko 2007-20,13

l

PRIJMY

rechnické zátrladny regionál-

Rada MOb na svých schůzíchmimo jiné:

l

*;,,rr.

schválilo Dodatek č.7 ke 7,íizovaci listině přispevkové organizace
Základni škola a Marei,ká ikola 05lra\a - Pr.o,Řouice,
schválilo podání žádo,ti o poskyrnutí dorace z programu 298210 ního školswí.

l

Zastupitelsmo městského obvodu Proskovice na svém 12, zasedání
prosince 2008 schválilo rozpočet na rok 2009 v tomto čle-

rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelovédotace ve lr,ši 35 tis, Kó
občanskému sdluženíFestival poodří Františka Lýska na konáni 6.
ročníkufestivalu Poodří Františka Lýska v roce 2b09,
rozhodlo o ukončeníčinnosti ýboru pro koncepci rozvoje obce,
schválilo podání žádosti o dotaci pfo pr-ojekr ,,Cyklostezka
Proskovice - trasa Greenways" v rámCi Regionálního operačního
programu regiorlu soudržnosti Moravs]<oslezsko 2007 - 2b13, dílčí
oblasr podpory 1.1.2,
rozhodlo q,dar kJadné sranovisLo k zJměrům kouoelri cásti oo_
'r
uemků a,meny poremku za úcelem rýstavby.jkli,ri.k.,rn.y
l.L"
Ostraya - Proskovice,

rozhodlo o poskyrnutí neinverticní úcelore dorace občarr,kim
rdruženímTl Sokol Osrrara - Pro.kovice, Hudebníci Pro.kovice.

vzala na vědomí oznámení ieditelky piispévkovéorganizace Základní škola a Mateřská šl<ola Ostrava -'Próskovice o'průběhu zápisu dětí do 1. ročníkuzákladní školy,
projednala účetnízávěrku příspevkové organizace Základní a Mateřská škola Ostrava - ProskoviČe ze rok 2Ó08 a rozhodla o přer.odu zlep(errého hospodát,kého lrysledku ve v}ši 5.191,0- Kc'do rezervn ího [ondu pr'itpeukové orginizace.
Miloslaua vidličhouá

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE
NA RoK 2009

Zastupitelswo MOb na sqich zasedáních mimo iiné:

l

rozhodla o porYízení1 kusu kontejneru o objemu cca 5,5 m' na odpad z rnístníhohibitova,

projekt,,Cyklostezka

Proskovice - trasa greenways ,
na opravu a čistěnívertikálních žaluzií v kancelářích

ÚVOU,

rozhodla lydat,ouhlas s umísrénima realizací stavby,,RekonU Zvonice" na pozemcich pa.. ť. lqli l osraLníplocha. par c. I9J zastevěrtá plocÉa a nádvoii. par. c. I94lJ
zahrada. vše v k. ú. Prorkovice obei Ortraua,
rozhodla o konání osobnich návšrěv iubilantů, kteří v roce 2009
srrukce kana]izace lta u].

dovršívěku B0 a dalších5 let. Výse vecneho daru (dárkow koš a kytice) pro jubilanty činí500,- Kč vč. DPH,
schválila způsob zápisu (rok 2007) do kroniky městského obvodu
proskovice.

rozhodla o uzavření ,,Smlour,y" o právu provést stavbu" ,,Cyklistická trasa L v Proskovicích úsek KoupatiSie - levka přes Ó.,ái.l"i.i,
ul. Na Pastvinách - hranice MOb"; vlastní§ sousedících pÚ.rl,ků,
rozhodla o poskyLnurí financního daru Sdružení rodiců a piátel
Skol1 ve vYii 2.500,- Kc pro nákup odmen do tomboly pro děti nl
dětský maškarlrí ples,
rozhod]a o podánížádosri o nadačllípiispevky z nadace ČEZ na *sravbu dérsléhohriště u MS pro u"[ouou tkupinu 3 - 6let a rpo'rtovního víceúčelovéhohriSre i umelý- por..É.-,
rozhodla r,ydat souhlas s předloženou proiektovou dokumentací pro.stavební.íízenína akci ,,Odstraněni COV e kanalizačnípropojení pro malometrážní byry Ostrava - Proskovice",
rozhodla o spoluúcasti na IL ročniktr soutěue plasrikor,^/ch modeláiťl a rozhodÍa o poiízení odmén pro vítěze v' jednorlii.^/ch ,ourežních kategoriích lI. r,ocrriku sourěje plasrikor,rych modelár'ů do max.
l}Se 4 ri,. Kc včcrně DPH.
rozhodla proiednala n_ávrh investičního záměru na projekt ,,Revi-talizace M[ýnského náhonu". piedJožený firmou HyJrop-l.k, C,
a.s., odštěpný závod Ostrava, Varenská'49, 729 02 Óstráva'a lrydala souhrnné,ranovisko s piipomínkami k piedloiené dokumaňtaci
nazvané Stanovisko k piedloženému-vsrupnínru pro,jektu
,,Reviral izace M Iánrkeho náhon u Proskovice".

talizace mlýnského

-

náhonu"

1 57B

převod finančníchprostředků
z roku 2008 do schváleného

pŘíJMyCELKEM
vÍoa;E
Silnice -

rozPočturoku2009

zimní údržba,běžné opravy,

,1l',
v tis. Kč

MK

materiál, oprava
l255
příspěvek na provoz piísp. organizace, plarr l}cvik, pojištění
budov, služby
B77
Hudební činnost VI. ročníkFestivalu
Poodií Fr. L|ska, dotace
35
Zachováni kulturních hodnot - oprava Památníku obětem
II. svět. války
30
Záležitosti sdělovacích prostředků - tisk časopisu Prosk. Florián 84

zrikladní škola -

Záležitosti kultury Bltové hospodářswí Bytove hospodářství

Pohřebnictví

_

-

občánků

péčeo _jubilanty, vítání
41
byry ul. Na Smyčce - běž.l}daje 1 130
byty ul, Buková - běžné
I20
běžné ýda;e na údržbu

ýda;e

místníhohřbitova
Ostatní činnost k ochr. olzduší- štěpkovač, elektr, energie
Péčeo.vzhled obce a veř. zeleň - odvoz odpadu, sekání irály,

462

2

kontejnery, ořezy stromů
369
SDH_úhrada energií, pojištění
nákup materiálu
1 18
Místni zastupitelské orgány - běž. výdqe na činnost zastup. l 076
Cinnost místní sprály běž. l}daje na provoz měst.oÉ v. 2 296

Požárni ochrana

-

Bankovní poplat§
BEZNEVYDAJECELKEM
lnvestičníýdaie -

vÝoelE c EL

KEM

lB

7913

vybudování cyklotrasy,,L"
(trasa koupaliště-ul. Na Pastvinách),
zprac. projekt. zámérl,,Sportovní víceúčelovéhtiSte s umelým povrchem".
zprac. lnvestlc. zameru

"Revitalizacemlýn,

náhonu"

;1;1

podrobným členěním schuáleného rozpočtu na rok 2009 se lnůžetesezrlámit na našicb internetoujch stránleách uutu.?rtlsleouice.ostrau!,!4
pahčhouá

S

Dobró věc s9 podořilo
Viženíspoluobčané,

možná si uzpomináte na čerunouéu7dání ,,Proskouického
Floriána", kde jsim napsala čLtnek ,,ÚV,qÉA". V něm jsem si posteskla nad tím, že zastupitektuo je rozpolcené a na suém zasedáni za,
mítlo ruožnost pokusit se získat fnančni prostřerlk1 z rozpočtu ELI na
některé projekty, na které bychom jako obec mohli dosáhnottt.
v zát'í loňského roleu

se nakonec uskutečnilo

i slibouané ,,mimo-

I když zatím nemáme jistotu, že budeme mít to štěstía dosta,
neme dotace z evropských fondů na všechny projekry o které jsme

žádali, lykročili jsme tou správnou nohou. Uvítáme, když spolu s
nánri budete sledovat, jak investičníaktivity u nás v Proskovicích
pokračují,
kuětoslaaa Nouáhouá
čbnha Zastupitelstua

lnformace pro občany Českérepubliky
o podmínkách hlasování ve volbách do

řtídnépracouní zasedáni zastupitelstua" za hojné účastiuás občanůu
r€sttlur(tci LI Psoty. Forlnou anliety jste se tam mohli uýátlřit o jaké
inuestični akce máte zájem a leteré b1 se potlle uás u obci realizouat ne-

Evropského parlamentu
na územíČeskérepubtiky

*ěu,

Mohli jsme zdznamen(lt i ndzory, které zpochlbnily uyznam to,
hoto mimořddnéllo pracouního zasedání, ale ji se domniurjln, že uětšina zastupitelů je opačnéhomíněni. A u čem pro nás bylo společné
zasedárti zastupitelstua s občany přínoseml
Především:

l

l

l

I

že plo nás zastupitele to byla prvrrí prYíležitost(alespoň v ton}to
volebnínr obclobí) setkat se s r,ámi občany a zepti].t se, jak chcete, aby Proskovice do budoucna v,vpaclal.v. Byla to příležitost poradit se s občany, abychom v této ýznamné aktivitě nerozhodovali bez nich.
že anketa, kterou jste

r-ra

Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14,00 do
22,00 hodin
Dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8,00 do
14.00 hodin.

Občan Českérepubliky má právo hlasovat ve voibách do
Evropského parlamentu na územíČeskérepubliky za předpokladu, že

,,n-rimořádrrém placovním zasedál-rí za-

stupitelstva" lyplnili, nám zastupitelům pomohla v rozhodování, které investičt-ríakce v Proskovicích realizovat. Odpověděla
nám na otázlru, zda si pr'e_jete, abychom lyužili nabízených prostředkťr z fondů EU plo zvelebení obce. Vaše odpověď zněia jednoznačně ANO. Sanri jste tak dali zelenou tomu, aby se v naší
obci reaiizovalo co rrejvíce pro.iektů, na které můžemeobdržet
clotace z evropských fondů,
že se zastupitelstvo stmelilo v názoru, že podá žádosti na všechny projekt1,, na které máme šanci získat financování z fondu
EU. Zdá se, že jsme začali táhnout za jeden provaz, ten správný, který vede ke zvelebení obce.

že ,,Dobrá věc se podařila". Je podáno šest žádostí o dotaci na
projektovou dokumentaci, které chceme v našíobci realizovat,
Jsou to: ,,revitalizace mlýnského náhontr", ,,Paswiny - Sportovní
areál (hl'iště rra míčovó hry pro veřejt-rost)", ,,Zw,íšeníbezpečnosti pro pěšína ulici Světlovská - výstavba chodníku a opěrné
zdi", ,,Volnočasogi areál (dobudování areálu požární nádrže)",
,,Cyklostezka Proskovice - tíasa gfeenways", ,,Projektová a mul-

tifunkčníučebna".

l

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České
republiky konat ve dnech 5. a 6. černva 2009.

že (ať se to někomu 1íbínebo ne) pan náměstek RNDr. Lukáš

Ženatý, Ph.D. splnil, co slíbil. U pěti projektů ,,Revitalizace
mlýnského r-ráhorru", ,,Zýšeníbezpečnosti pro pěší na trlici
Světlovská - výstavba chodníku a opěrné zdi", ,,Volnočasollr areál (dobudování areálu požární nádrže)", ,,Cyklostezka
Proskovice - trasa gfeesways", ,,Projektová a muliťunkčníučebna" , již rada města schválila zahťtlení příplaw projektů a to zároveň znamená, že statr-rtární nrěsto ostlava bude financovat
zhotovení projektové dokumentace a spolufinancovat realizaci
těchto investičníchakcí v případě, že dostaneme na tyto projekry dotaci z forrdů EU. Na projekt ,,Revitalizace nrlýnského
náhonu" máme již scl.váler-r investiční transfer ve r,}ši 983.000,Kč na zplacování technické dokumentace,

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
- je zapsán v seznamu voličůpro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz
Překážkou ve rýkonu volebního práva, pro kterou rrelze hlasovat) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z dŮvodu

ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

POZOR ZMĚNA V MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB!
Volební mistností pro letošnívolby do Evropského parlamentu

bude ZASEDACÍ MÍSTNOST

V BUDOVĚ ÚŘRou,

Světlovská 2/82, Proskovice (nikoli v základní škole)l

V případě, že se občan nemůžeze závažných, zelména zdravotních důvodůdostavit do volební místnosti, můžepožádat o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě lyšle okrsková voiební komise k
voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky,
Občané- voliči mohou v těchto volbách hlasovat v jakékoli
volební místnosti na &zemí Českérepubliky, pokud hlasují na voličs§ průkaz. O rydání voličského průkazu mohou požádat občanézdejšíúřad nejdříve ode dne r,yhiášení voleb a nejpozději 15
dnů přede dnem voleb, tj. áo 2í. května 2009.
Miloslaua vidličbouá

5-

§]

§,f

{

I'ťl,:Bi;j",'

.'" i \.'.*t',,

i

DALšíROZšíRENíSLUžEB CZECHPOINTU oD l. 1.2009
úřad Městského obvodu proskovice nabízíod ledna letošního
roku dalšírozšířeníslužeb czech pointu:
- Výpis z centrálního registru řidičů- bodové hodnocení osob
- Výpi. ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - pro prokazování splnění kvalifikace u veřejných zakázek
V_|pi9 z legistru modul autovraků informačníhosystému odpadového hospodářswí - účeleminformačníhosystému je zajiitit
provázanost údajůo převzatém autovraku s údaji o odpadech.

6. ročníkFestiva]r,r Poodří Františka Lýska zahájí koncertem

před školou Sdružení hudebníkůProskovice v 9,30 hod.

Pátek24, 4, 2009 - tělocvična ZŠProskovice - 10,00 hod
- Dětský pěv. sbor Proskovjáček, ZŠOstlava - Proskovice
- Dětský pěv. sbor Pěvci, ZUŠDr. Leoše Janáčka, Ostrava -

Vítkovice
- Dětský folklorní soubor Grurrik z Čeladné

Sobota 25.4.2009 - restaurace U Psoty - 14,00 hod.
- Dětský pěv. sbor Proskovjáček
- Soubor lidoých písnía tanců Ostravica, Frýdek - Místek

V rámci festivalového programu můžeteshlédnout ýstavu
fotografií ing. Zdeňka Lýska. Každým rokem probíhá také seminář pro vedoucí sborů a souborů, metodicky zaměřený na
práci s dětmi. Letos bude určen pro vedoucí tanečníchfolklorních souborů s názvem ,,Jak vést zkoušku?" Seminář povede p.
Helena Skálová, vedoucí taneční složky souboru Hlubina, místem konání bude tělocvična zš v proikovicích.
Cílern Festivalu Poodří není jen probouzení tradic zpěvu,
tanců, hudby našeho regionu, ale také snaha ukázat vám aktiviry současných pěveckých, tanečnícha hudebních těles, které
působív našíblízkosti a jejichž práce umí naši republiku úspěšně reprezentovat i v zahraničí.
Pokračování |estii,alor.|ch akcí ve Staré Vsi nad Ondř. a v
Jistebníku vám bucle oznámeno včas na plakátech.
Úřad Městského obvodu Proskovice a organizátoři festivalu se těšína vaši lrojnou účast.

Marie Matějouá
za spráuní radu festiualu

Bezplatná právní poradna pro občany
V rámci senátorského dne 9. dubna 2009 v době od 13,00

do 15,00 hodin v zasedací místnosti ťrřadu městského obvodu
Proskovice mají občanémožnost opět r,yužítslužeb bezplatné
právní poradny JUDr. Houdka.
Jďe zelména o právní poradnu v těchto oblastech:

- dědická řízení,
- převody majetku,
- pracovně právní vztahy.

Pro informaci Vám předkládáme ceník r,šech služeb Czech
Pointu poskytovaných- .r, ÚMOb Proskovice:
Nabízená služba

nenrovitostí

Katastr

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstrYík
Seznam kvalifikovaných

dodavatelů
Rejstr'ík trestů
Registr Modul

Inlornračníhos.vstému

Cena za

každou dalšístranu

100,- Kč

50,- Kč

l00,- Kč
100,- Kč

iidičů
autovrakťt

Centrální registr

100,50,100,100,-

50,_

Kč

50,- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

)0,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

odpadového hospodářswí

Miloslaua vidliělzouá

VELKO KAPACITNÍ KONTEJNERY
Ve čwrtek 26. 3.2009 bude v našem obvodě přistaveno 10
velkokapacitních kontelnerů na sběr netříděného domovního odpadu. Občanétak mají možnost bezpiatně se zbavit nepotřebných
včcíze, sr.7ch domácností. Odvoz naplněn|ch kontejnerů proběhne nasledullci den.
Rozmístění kontejnerů óne 26. 3. 2a09 v Proskovicích:

,
K5 k6 K7 K8K9 Kt

K2
K3
K4

ul. Staroveská, pied domem č.34l168
ul. V Tišinách, naproti domu pana Šuraba
ul. Na Paswinách, u vjezdu na paswiny
ul, Na Smyčce, poblíždomu pana Běla
ul. Nad Strouhou. poblížSravebnin
na lďižovarce ulic kalužnía svěrlovská
ul. Sídlištnípoblíždomu pana Froly

uI.VUvoze

u budor,ry úřadu městského obvodu

K10 - ul. Světlovská, poblíždomu pana Nováčka
Zároveň uvádíme, že možnost bezplatného odloženíodpadu
mají všichni občanéve sběrném dvoie (v areálu bywaléh o 1ŽO lrJa Paswinách), jehož provozní dobu znovu uvádíme:

DUBEN
středa,

-

ŘÍ;nN,

pátek 14,00 - 18,00
8,00 - 12,00

sobota:
Miloslaua vidličbouá

Cena za

první stranu

LISTOPAD

hod. středa, pátek
hod. sobot"i

_

gŘr,zBN,

12,00 - 16,00 hod.
8,00 - 12,00 hod.

Wra Ad.ámhouá

POPLATEKZA PSA
mfiUfiffi€ a€L€ffi§{I
§LUšffi§§TI

ffi §ffi

t€pljpffi§§T!

S přicházejícím jarem budeme trávit více času na zahradách, procházkách po klidnělších komunikacích v obci, lesních
i lučrríchcestách. Přejeme si, aby hlavně na těchto místech bylo bezpečno pro maminky

s kočárky, malé děti, důchodce, turisty a ostatní občany žtjícív těchto lokalitách.

Ale právě nyní přicházejí stížnostiz řad občanťrna chor,ání
nrladisti,}ch, kteří na ulici V Tišinách a po celé délce nové trasy cyklostezky jezdí bezohledně se sými různorodými motorovými vozidly (čtyřkolka, motocykl, auto). Nebezpečně přehánějí rychiost, brzdí smykem, velmi hlLrčně v nočních hodinách
debatují a za sebou nechávají neblahé stopy sých kuřáckých a
pijáckých exkurzí.

Uaozorňu.jeme majitelé psů, že jako každoročněje nutno ne,jpozději do 31. března daného roku uhradit na zdejším úřadě poplatek za psa.
Poplatek činí150,- Kč za jednoho psa chovaného u rodinrrého domu.

Tuto platbu můžetetaké poukázat na číslonašeho účtu:
19 -164932534910800. Nutno uvést variabilní symbol: l 34 1.
Platba však musí být provedena tak, aby byl poplatek připsán na

náš účetnejpozději

3í.3.2009.

Pokud si nejste jisti r.}ší poplatku, kontaktujte zaměstnance úřadu na tele lonním čís|e599 424 302.
wra Adámhouá

Cyklostezka je pro cvklisty, motorová vozidla tady nepatří.
Stavba cyklostezky bude pokračovat, pak se objeví řá<lné dopravní značky. pro místní mládež a ostatní neukázněné řidiče je
přece zřejmé, že se jedná o nedokončenou stavbttl Každého takového řidiče není momentálně rnožnéchytit ,,za límec" z moci úřední, Musíme opravdu spoléhat na slušnost nás všechl
Třetím boiestným místem v obci začala být i nová autobu2I. hodině do půlnoci hlLrčná zábava a pozůstatky ve formě odpadků. Když píšuo mládeži, tak na základě
dlouholerych zkušeností vím, že vulgarita, vandalswí, drzost,
bezohlednost a aglesivita souvisí s nezralostí, ner,ychovaností,
citoým strádáním, občas i se slabším intelektem. Chci upozornit všechny narušitele veřejného pořádku, občanskéhosoužití,kteří jsou z Proskovic, že budeme z pozice všech zastupitelů chránit právo na klidný a bezpečný život obywatel obce.
Zároveň qz,f,áme občany, kteří budou svědky narušor,ání ob_
čanskéhosoužití,veřejného pořádku či dopravní kázně, aby neprodleně kontaktovali Policii nebo napsaii stížnost, petici s popisem událostí Městskému obvodu Proskovice. Na základě stížnosti či petice bude zahájeno úřední jednání, které povede k
postihu narušitele. U nezletilých budou postihováni rodiče. Do
řízerrípak býlá zapojen sociální odbor, který posoudí úroveň
vÝchor,y v rodině a celkovou péčio dítě.
sová zastávka. Po

S přiblvajícími ekonomic§mi problémy celé společnosti
přibylo na vesnicích ruláků a podezřelých osob, které se prochází za šera i za světla po našich zahradách, zkouší možnosti,
.jak se dostat do domů, garáží, sklepů atd. Ploto věnujte pozoínost zabezpečení sých majetků, budte opatrní v jednání s neznámými podezřelými lidmi a kontaktujte v případě reálného
nebezpečí ihned Policii.

Marie Matějouá

POZVÁNKA NA PROSKOVICKOU POUŤ
Yiůení občané, zveme Vás, Vaše přátele a známé na konání
tradiční proskovické pouti, ktefá se bude konat v neděli 3.
května 2009.

Mihskaa viáličhoaá

V prosincovénl zpravodaji jsenr slíbila, že l.ás brrdu dále seznamovat s děním ve škole . fhkže, co r,šechno se u nás dělo?
20. ledna proběhl na našíškole zápis do prvrrího ročr-ríklr.
K zápisrr pr'išlo 21 d,ětí: Z tohoto počtr_r u 5 dětí rodiče zvažvlí
odklad školnídocházky. Pokud bv bylo r.šem l,yhor,ěno, do
první třídy by v září nastoupilo 16 děti. Sko]u letos opustí 15
žáků5. ročníku,takže celkor} počet žákťr se nezmění. Letošní
zápis byl opět tradičně netradiční. Budoucí prvriáčci pr'išli ,,Do
škoiy za pejskem a kočičkou".Irrspirací pro zápis bvla Capkova kniha Povidáni o peiskovi a kočičce.S tou se děti od září seznamovaly v MS, pani učitelka Hrachovinová toho r,yužila a
připravila podle ní projekt pro budoucí prvňáčky.
29. leden by1 nejen drrem r,ydávání pololetnílro ýpisu lysvědčení,ale také pro.jektor}m dnem. V tento den probíhal
projekt Hrdinové umění. Jeho součástí byla literární a hudební přehlídka v těchto kategoriích: Hudební - zpěv (jednotlivci,
skupiny), tanec (jednotlivci, skupiny),literární - poezie (přednes r,ybrané Lrásne nebo vlasirrí worba) a próza (vlastní rvorba
- přibehx pohádky...). Záci se představili se sým rystoupením
v tělocvičně školy před zraky svých spolužákťr a učitelůa také
ve školce před sými mladšímikamarády. Cílem projektu bylo
rozvíjení tvořivosti a fantazie žákťr při vlastní tvorbě, získání
povědomí o některých osobnostech v oboru zpěr.u či hr1, n"
hudební rrástroj, q,jádření vlastního estetického cítění,prožívání kulturr-rího zážitku a jeho hodnocení a rozvoj literárních a
hudebnícl. schopností a dovedností,
pokračouáni na stn 7

Pokračouáni ze str. 6

V únoru proběhly v každétřídě besedy s Městskou policií,
konkrétně se zástupci oddílu prevence. Pokračovaly také programy Renarkornu ,,Buď O.K.". Tyto programy.jsou zaměřené
na prevenci před patologickými jer,y ve společnosti. V posledním týdnu měsíce února jsme l}uku více zanrěřili na fozvoj
zdravého životníhostylu, na zlepšeníklimatu ve třídách, posí1ení vztahů žák-žák, žák-učitel, zásady zdravé ýžily, poznávání svého těla. Činnosti byly zvoleny tak, aby r,ycházelý z prttřezoúch témat našeho školníhovzdělávacího progfamu a napomohly rozvíjet klíčovékompetence. Tento týdenrrí projekt lyvrcholil v pátek přelrlídkou veselých l}robků z ovoce a zeleniny pod názvetn ,,Když se kuchař nudí".
Na 13. března chystá školnídružina ,,Strašidelnou noc s
knihou". Akce je určena pro žáky 1. a 2. ročníkua je zaměřena na loz\roj čtenářslých dovedností a čtenářské gfamotnosti.
Paní r,ychovatelky společně s dětmi budou předčítatnejrůznějšíknihy a poháciky, zasoutěžísi s pohádkami, promítnou si
film, podnikrrou strašidelnou cestu nočrríškolou a přespí ve
školrrídružině.
10. března proběhne ve škole společnémetodické sdružení se
zástupci škol ve Staré a Nové Bělé, kde chceme probrat problematiku zdárného a bezproblémového přechodu našich žákůdo
spádové školy ve Staré BěIé,
Na začátku dubna v době i,elikonočníchprázdnin se všichni učiteléškoly zúčastníregionálního setkání učitelťiI. stupně
základních škol, které proběhne ve Studénce. Dalšívzdělávání
pedagogických pracovníkůje velmi důležitépro rozvoj školy.
Učitel má klíčol}ýznam pro kvalitu vzdělár.árrí. Mění se cíle
společnosti i pojetí vzdčlávání, role školv iako,instittrce i pozice a práce učitele, celkove rostou úkolv i zátéž.Skola ztratila své
výsadní postavení .jako zdroj informací, Zaměření školy se rozšiřuje z tradičního pr'edávání znalostí i na osvojování klíčoých
kompetencí. Thké se rozšiřuje sociální funkce školv. přesouvá se
na rri odpovědnost za lýoj dětí, některé změn1, v chování žáků se .již rymykají kontrole školy (šikana, drog1). Práce učitele
se tak stala mnohem náročnější- časově, složitostíi psychickým
npětím. Vzrostly jeho povinnosti i odpovědnost. Škola vryžaduje od učitele více iniciatily, tvořivosti a aktiviry Mění se charakter vztahu učitele a žákťr.
Na zár,ěr bych tedy chtěla poděkovat především pedagogickým, ale také ostatním pracovníkůmškoly, za jejicir těžkou
práci. Popřát jim ke Dni učitelťr l,še nejlepší, aby měli radost ze
své práce, aby je naplňovala a přinášela jim uspokojení.
Dobrou školu totiž dělá dobrý učitel,
Eua Paličbouá, ředitelha šleoly

PRO ZDRAÚ NAŠICH OĚrÍ
Podzin.ní a zimní s,vchravé počasía s ním i souvisejícíčastá
nachlazení v tomto období, působí každoročnědětem a jejich
rodičůmnemalé starosti. Rozhodli _jsme se proto, že se pokusíme těmto negativním podmínkám předejít návštěvami solné

jeskyně.

Po dobu deseti týdnů jsme trávili dopoledne v křišťálové
jeskyni v Ostravě - Výškovicích. },Ta dobrodružswí spojené s
návštěvami jeskyně se těšila skupina 23 dětí. Byly rozděleny do
dvou skupin: jedna r,yužívala tělocvičnu s trampolínou, malou
lezeckou stěnou, lanoými houpačkami nebo jenom kreslením
a spoiečenskými hrami, druhá procházela tajemnou chodbou
až do solné jes§ně, kde na ně čekala pohodlná kiesla, ,,solniště" (koutek se solí určený k dětským hrám), příjemná relaxační hudba nebo pohádka. Po 45 minutách se aktiviry lyměnily.
Děti tak měly možnost si odpočinout nebo si naopak v tělocvičnézadováděr.
Společné prožitky při cestě a při společných chvilkách v jeskyni přinesly řadu podnětů, které nyní cíleně využívámev procesu vzdělávání.

Nyní, s odstupem času, můžemehodnotit pravidelné ná-

vštěr,y solné jeskyně kiadně, působily preventivně na zdraví dě-

tí a měly velmi příjemný dopad la prožívánícelého dopoledne. Ve srovnání se stejnými měsíci let minulých, se průměrná
docházka zýšlla z í9 dětí na 2 1 . Lednové srovnání však ovlivnii ýs§t neštovic v našíMŠ.
Radost z návštěr, je pro život v mateřské škole značným přínosem. Deti se učily samostatnosti od cesty autobusem až po
návrat do MS. Své prožitky si vzájemně sdÉlovaly i při hrácÉ v

Ms,

T. J. Sokol Proskovice připravuje v dubnu generální opravu
podlahy tělocvičny v sokolovně. Cást prací - vytrhání staré

podlahy a odstranění sutě pod podlahou - chceme provést svépomocí, abychom ušetřili finančníprostředky na odborné práce.

Obracíme se proro na všechny občany s prosbou o pomoc.

Dobrovolníci, budte tak laskaví, přihlaste se na telefon 596
768 290 nebo mobil 606 792 2l8'(ZŠ Proskovice), Termín akce bude včas oznámen ve vfvěsních skříňkách t, j. Sokol a ZŠ
proskovice.

Zakaždou pomocnou ruku budeme vděčni.
Mgr. Eua Paličhouá, §taro§tba T J. Sohol

Přichází jaro a s ním dalšívlna nestálého počasía možnosse špatně dýchá a často vznikají
komplikace-záněq.. Rozhodli jsme se pfoto, po dohodě s rodiči, že budeme dětem s rýmou podávat nosní sprej Vincentka.
(Používáse pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu, především při pobytu v prosďedí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách rytápěných ústředním topenírn a prostředí znečištěnémzejména prachoými částicemi). Nosni spreje dětem poskytla paní MUDr. J. Matoušková. DůležitourÓ,
li plní i pitný režim. Děti si už samostatně chodí pro čaj, který
mají po celou dobu přichystán v umyvárnách.
Daiším krokem ke zdraví dětí bude jistě i připravovaný
ozdravný pobyt, na který pojedou děti z našíMŠiiŽ v měsíci
dubnu.
Danuše karasouá, aedoucí učitelba Mš

ti nachlazení. Dětem s rýmou
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První Jarkovská divadelrrí s;lolečnost se již šest sezón úspěšně

podílína kulturním dění r, našíobci. Členovédivadelnílro sottboru každoročrrěnastudují novott hru, kterou sehrají v několika

lepr,ízách a vžcly s r.elkým ohlasem.
V sobottr 20. prosince 2008 r_rvedl dir.adelní soubor prelrriértr
veselé pohácl§ pro dčti i ciospělé Hrátky s čertetl na nlotiw znárrré hrv Jana Drdri I terrtokrát se premiéra setkala s ohromllýlrl
ťrspěchem. L)o staré sokolol.ny se doslova ,,natlačilo" 400 clil.áků
a nir nrnolré se l,ůbec nedostalo. Proto buclou uvedenv i dalšíre-

prí,,1 rero poh.idkoré Ill1.
Ncclč]c 22. 3. 2009 l. 17,00 hod. - přcdstavení plo rodiče a
děti
Pátek 27. 3. 2009 r, 19.00 hod.
Sobota 28. 3. 2009 r, 19,00 hod. - clernióra s následr.ým posezením v sále sokolor..nv.
Kdo z příznivctj rrašeho ochotnického diva<lla má zájenr o informace o celén' soutloru a ,jeho dosar.adní činnosti, n-iťržese podírlt lla welrrlvú .tránkv na adre,e: tuwu. lj&.cz

EP

Fffi*ĚH"t}H§#ffi§ §Ěffi*$
V r. 2008 se činnost tenistů mírně obohatila. Ye 27 . ročníku
soutěžíméně početných družstev neregistrovanÝch hráčůjsme
měii celkem čryři družstva. Muži v kategorii do 45 let měii dvě,

muži nad 45 let jedno a ženy (l) taky jedno družswo. Soutěže hrálo celkem patnáct našich tenistů a umístěnívšech odpovídá rrynějším možnostem. Ale mladí muži by mohli postoupit do wšší
soutěžnítřídy, protože jsou skutečně dobrými hráči. Tříštíale svo.je síiy. Zmíněné soutěže, které pořádá výbor sportu MSŽ ČOS
bude od letošního roku řídit Ing. Vladimír Knápek z Výškovic.
Vedle této hlavní činnosti, t.j. účastiv soutěžích méně početných družstev probíhaly pr'edevšímtréninky (včetně zimní přípraly v halách), tenisté odpracovaii více než 90 brigádnických hodin na kurtech a taky hráli na okolních i vzdálenějších dvorcích.
V Proskovicích má ta\y svou tenisovou školu Jiří Priesol ze
Staré Bělé.

Letos bude tenis fungovat standardním způsobem se všemi
klady a záporv na jednom kurtu u sokolovny a na kurtech v širo,
kém okolí. Opakovaně zveme mezi nás dalšímuže i ženy, zejména však děti a mládež. Místa je paradoxně dost, .je třeba ale respektovat hrací řád. Zelména rodiče by se měli zamyslet nad tím,
jak jejiclr ratolesti mohou taky smysluplně ryužívat svůj volný čas.
Karel S!,hora, Proskouice

]._-.-:"-"-"_ "_____,_".
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V br'eznovéln zpravodaji Florián clrcenle zhoclnotit 'í. ttvrtletí
2008, které zaznamenalo z.měnu ve r.edeni n:Lší organizirce, a tím
'\ěřínre,
zminy ve výboru.
že činnost, ktelorr j_rnTe si r-raplánova1

ly běhern roku, uskutečníme .
V tonrto čtvrtletíjsnle připravor.alr, r.árročnr vr'sler-Ll r.e spolupráci se ZŠa MŠpod titulem Stará řenlesla. \ i-stai o.,ánr- bvli, staré fotografie, 1istiny a dokumentv. Pan Slkrre pr.ipra.:il iÚ,",rl.,
nářadí starých řernesel, K prodeji br4r-i rirčnípr,ice našich žer-r.
Napeklv jsme vár-ročníperrrickv plo ticrrlkLL jrci .,lcri ze ZŠa MŠ.
Výstava bl4a v prostorách ško]v i v restauraci L Prorr,. Prťlbčhr,ánočrrí_vyJstav,v byl hoclnocen ve Zpravodaji l, nle:tci prosinci p.rni
ředitelkou Paličkovou. Spokojcl-rosr brl.r oL,rlL.rra,-,,iá. \'Ýtěž.k,
dobr,,volrreh.l vsrupnéh,l irmc picdlli \1. k :ko. r.. rlr porřcblrrrch r,ěcí.

Zťrčastnil1,jsme sc oslav 30 let otevr'erri \í..Š,

Uskr,rtečrrily jsnre celoderlní rÝlei .1akenr t]o \llašského
Meziříčína předvánoční ýstar.u pod n:ízle ln Sr:;j urnělecká ře-

rnesla. Výstava byla velnli rozmanirii a pro lllis i e 1nli inspiratir.llí.
V prvním čryrtletí2009 proběhnc rr'ročtli .'lensir.i scl-rťtze - oslav1' MDŽ a příprar,1, na velikonoční rr'stltr u r- Pe třkolicích a
Nove Bčl.i.
Nadále sc scházíme kaž,dou střcclur- 16.00 ho.1 r ,\1Š. kde tr,,rábínre předměty z přírociních materiálťr,

Srdečnčzveme členky i rrečlenkr,, abv přišir- nl-zi il.]s.
Také připravrrjeme v tomto roce několik ie.ll-ro.icririich rÝletťr,
na ktcré l.eřejnost srdečně zveme. ]niornrace bLtdou rre ..rejire ra-
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soUTěŽ pLRsTll{ovÝCH MoD€tfi ňŮ
V zfil{tRDNí ŠHot€
osTRRvR - PRosHovIC€
28. únoro 2OO9

V sobotu 28. února proběhl druhý ločník
otevřené soutěže a veřejné ýstary plastikoých modelářů v našern r-něstském obvodu.
Thto akce se stala rrejr,ětší modelářskou akcí
pořádanou v rámci města Ostlar1. a byla zařaz,er-ra c{o clruhého ročníkuMo ravskoslezské
Y
1igv rnladých modelářťl, r,e které figuruje sedm měst Severní Moraw Pořádáním této akce se Klrrb plastikol}ch modelářů 446 Ostrava - I'roskovice začler-ri] rnezi ryspělé modelářské kluby Severní Moravrr
Pod patronací Ur'adu městského obvodtr Proskovice a ve
spolupr,áci s r'eclitelkou Záklttdní školy paní Mgr. Paličkovou se
pustiii členor,éKltrbu plastikor,Ých modelářů č.446 do přípraq' celé akce

.

Výčet l,šel.o, co se tnusí přichystat a za.jistit, by q,tvořil velmi dlouhý seznam (poháry. medaile, pozvánk1,, věcné vÝhr1,,
občerstvení,atd.), Vše potřebrré se nakonec podařilo připravit
ke dni soutěže.

V sobotu 28. ťrnora se zrána, již v 7,00 hod. začrrli sjíždět
první nTodelářt z celé Morar1,. Y 7,30 hod. začala pře,jírnka modelů do bodovací soutěže. Tr.rto náročnotr pr,áci zajišťol.ali naši
členovéve spolupráci s kolegou panem Petrem Pytlíkenr
(Orlor.á) a práce n"rěli nad hlavu, aby přidělení startovních čísel
a jejich zápis zvládli do 1O-ti hoclin.
Klorně modelů piihlášených clo soutěže se cbjevilo také tlěkolik desítelr nrodelů ,,jen" na výstavtr, Z,de nli nezbýl,á, rrež se
tr-ochu záržet. VÝstaq, moc]e]ťl se z,účastr-rili nejen nrodeláři pořác,lajícího klrrbr-r, ale také }rosté: Rychvald/Falcon,
Karviná/Juvetrtus, Ostlava/OlD STARS, Or1ol.á/Studánka,

Kopr'ivnice/Apo1o, Studénka/Vlkovy BLrty,
Mezi rr-stavenými nesotttčžrríminrodelv zaujala především
špičkor,ěpror-eclená letadla v měřítkr-r 1/32 (největšímodeiy této akce), a]e raké sacla tanků z období druhé světové válkrr
Oficiální zahájení v 10,00 hod započalo vlastlri bocíovecí
soutěž. Každr1 návštěvník, který přišei, viclěi precizrrí práci komisí rozlrodčích,kter'í bodo,ráci soutěž lrodlrotili dle kritérií
Sl,azrr modeláiů Českér,epttblikl,, Nčkonru se mož,ná z,dála doba pro rr-hoclnocení dlouh/r, ale opravdu se jedrralo o přesnou
pr,:ici.

V clobě. kdv rozhodčíbodovali, by1 1.o1rlÝ čas dětí wplněn
promítáním f-llnrťr, těm nlerršímby1o rrmožněno hrát si s Lego
stavebnice mi . Zálenci z řad mládeže se mohli zúčastnitpr'eclvederrí (pan Adolf Zeman z Rvchvalclu) sborkr. a rozborky sa-

mopalu, následně byla uspor'ádánir soutěž na čas, kcly kažc{Ý si
moh1 wzkorršet svotl zlttčnost.
DospělÝ doprovod si mohl oddechrrout v jídelně, ochutnat
skvělé sladké pečivo, koupit si i párek, dopřát si kávu. Zde je
nezbytné poděkovat sktrpině par-rí a dír,ek, které se cel<lr,r dobu
soutěže staraly o zajištěníobčerstvenípro všeclrn,v, kteií soutěž
nar.štívilinebo se jí zúčastrrili.
Ve 13,30 hod. bylo c]obodováno a nlisledně po zplacor,ání
l.vsledků na počítačia vyplněrrí připravených diplomů b,vlo započato s vyhlášením výsledků.
Jak dopadli především naši modeláři? Musíme opravclu rěm
nejneI-rším jen poblahopřát. V kategorii mladšíchžáků nrěr'ítka 1etade1 1/72 obsadili první místo Matěj Sobčíka drtlhé Petr
David. V soutěži seniorů se neztíatili ani naši dospělí a získali
dobré umístění (první a jeclno třetí místo). Jedinou oblastí, kde
členovénašeho klubu nesbírali vavříny byla kategorie bo.jové
teclrnikv, kde zatím nemáme modeláiské zastoupení, ale ,již
jsme měli v solltěži sr,é ,,želízkov ohni", malélro Jana Nováčka.

co zmínit rra závěr? Dle odezw našich hostů se akce líbila
a byla úspěšná, n-rnozí již avizol,ali svou účastna dalšíročník
soutěže. Tímto krokem se náš modelár'ský klub Ostrava Proskovice zar'adil mezi r,yspělé kluby Moravskoslezského kraje schopností zorganizovat a zajistit zdárný pLůběh takovéto akce.

Na konci této krátké lepoftáže nusím také ry.jádr'it poděkování vedení našeho městského obvodu a piíslrišníkům
Městské policie Ostrar,a, kteří pomohli při orgarrizaci, dále
sponzorťtm, kteří pomohli zajistit nejen hodnotné cen1,, ale
přispěli finančr-rímia r,ěcnýnli dar1,. SHARP Centrum Ostrava,
Pekaři a spol. s,r.o., Áutocont a.s., AML, TRNIDON s.r.o.,

Ar.ízo, a.s.

Za KPM 446 - Ostraua Prosbouice
Illg. Oldřich Václauih, předseda blttbu
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Počátkem ledna již tradičně y,cházelí do ulic naší obce koledníci, aby přinášeli radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. I letos
tomu nebylo jinak, V našíobci se tříkrálové sbírky zúčastnilo 8
kolednických skupinek složených z dětí ve věku od 4 áo 77 let a
samozřejmě občanéProskovic, bez kterých by tříkrálová sbírka nebyla úspěšná,
V této akci na pomoc potřebným lidem se v našem ostravském

regionu rykoledovalo celkem 1 082 694,50 Kč. V Proskovicích
přispěli částkou 25 984,00 Kč.
Prostředky letošní sbírky jsou určeny na dofinancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích,na sociální pomoc pro lidi v krizové situaci, na rozvoj chráněných dílen
(pracovní uplatnění handicapovaných lidí) a na humanitární aktiviry Charity sv. Alexandra. Část sbírky směřuje na humanitární

pomoc do zahraničía na rozvoj charitativních aktivit realizovaných Charitou ČR a Diecéznícharitou ostravsko-opavskou.
Na úspěšnéml}sledku letošnísbírky sto|í koledníci a štědří
dárci. Za vaši pomoc a finančni pfíspěvek Charita Ostrava a
Charita sv. Alexandra ještě jednou velice děkuje a pře_je vše dobré
pro vaše rodiny nejen v roce 2009.
Marhéta Nouáčhouá

^--.'r- -IL fu
-r'

Vážení spoluobčané,
na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnilinašeho
hasičskéhoplesu, za lywoření skvělé atmosféry a zároveň se omluvit těm, na které nelyšly lístky.
Dále bych chtěl sdělit, že jsme začátkem tohoto roku uděiali
nábor mladých hasičů,a to ve věku od 7 do 13 let. V první fázi
nám piišly pouze čryři děti, ovšem po dvou ýdnech pribyll dalSi
dva mladí_hasiči.Byli bychom rádi, kdyby se řady miadYÓh hasičůrozrostly mnohem více, a to i o mladé hasičky. Scházíme se
každéiterý od 16 hodin v hasičské klubovně pod obecním úřadem. Kdokoli by měl zá.jem se k nám připolit, iak má u nás dveře otevřené. Pokud by měl někdo zájem a ner,yhovuje mu úterní
termín, dejte mi, prosím, vědět na telefonním čísle732 606 383
a můžemetento termín dle zájmll změnit. Další informace z řad
mladých hasičůbudou umístěny na rywěsní tabuli u obchodu.
Dále bychom Vám rádi oznámili, že v letošnímroce budeme
pořádat tyto akce:
pouťovou zábavu, dětský den, hasičskou soutěž snad už i v
dětských kategoriích a posezení s jubilanry,
, _Termíny budou oznámeny vždy s předstihem na viruěsní tabuli u obchodu a ostatních rlwěsních místech v obci.

Na Vaši hojnou účastna našich akcích se těšíSDH

proskovice.
--

zPnfivn pno M(Dln
,,v osTRRvě

rňlĎre Dó[!" vzl{RzuJ€

ozo

Za SDH Dauid Micháleb

osTRRvR

V posledních ýdnech došlo k wýrazným změnám na trhu s
druhotnými surovinami. Pokles zájmu i ýkupních cen u zpracovatelů papiru,_ plastů a dalších materiálů rázantně sníži|ýkupní ceny druhotných surovin. Společnost OZO Ostrava ie
snažísituaci čelit zintenzivněním jeďnání s odběrateli vFříděných surovin a hledáním noých možnostíodbpu separovaných

složek odpadu.
OZO Ostrava v minulém roce svezla z Ostrar,ry 70 259 tkomunáIního odpadu. Tříděný odpad woří přibližně'13 o/o ztohoto
množství.V současnosti však klesly r7kupní ceny druhotných surovin na nulu, mnohde i pod ni, Ani taková situace však nemůže
vést k zastavení třídění odpadů.
Ročně .|e občany Ostrar,y do kontejnerů a popelnic na separovaný odpad uloženo přibiižně 9 300 t odpadú. Z toho největší
část tvoří papír, přibližně 4 900 t, plasty představují 2 400 t a sklo
2 000 t.
V Ostravě se nachází cca2 700 nádob na separovaný odpad.
Modré na papír, žluténa plasry a nápojové kartony a zelené na
sklo. K dispozici je I8 sberných dvorů.
,,Yyznění mnoha zpráv v médiích by mohlo občany odradit
od třídění odpadu, Chiěl bych všechny Újistit, Ze i za soúčasnésituace má tříděný odpad své uplatnění a je to poiád levnější,než

ozo ostrava
Karel Belda.
Skio a plasry jsou sváženy na ručnídotřidbvací linku společnosti ozo ostrava v ostravě - kunčičích.po dotřídění na švéseparačnílince v Ostravě - Kunčicích prodává OZO Ostrava druhotné suroviny k dalšímu zpracování. Papírje nutno také dále třídit. K tomu lytlžívá OZO Ostrava nedaleké třídícílinky v
ostravě - kunčičkacha ve vratimově.
,,Propad trhu s druhotnými surovinami nás částečně zasáhl.
Byli jsme nuceni pozastavit r.7kup papíru, avšak odbyt všech druhů separovaného odpadu je nyní zajištěn", dodal dále ředitel
ho vozit na skládku," komentoval situaci ředltel

Belda.

Dalšíinformace:

Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčíozo ostrava
tel.: 596 251 241, 602 183 374
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
www.oZoostrava. CZ

Jako každoročněbudeme i letos na Finančnímúřadě
Ostrava II zajišťovat rozŠířenéúřední dny, a to v době
od 23. do 27.března2009
pondělí až pátekz
v sobotu: 28. března 2009
30. a 3I. března 2009:

8,00 _ l8,00
8,00 - 12,00
8,00 _ 18,00

V týdnu od 16. - 20.březnabude Finančníúřad otel,řen v obvyklém režimu, pokladna bude otevřena v pondělí a r.e středu.
Na základě podaného přiznání a lypočtenédaně z příjmůje
daňová povinnost

do 3I.března2009.

za zdaiovací období roku 2008

splatná

Daňoý subjekt můžer,lpočtenou daňovou pol,innost zaplatit:

-

převodem z bankovního účtuna účetč.721-27624761l0710,
variabilní symbol: rodné číslo,konstatní symbol: 1148
na všech poštách prostřednicffím daňové složenk1., kdv je nutné r,yplnit druh příjmu a rodné číslo,služba je bez poštovního
poplatku
v pokladně Finančníhoůřadu Ostrava II v dobe:

od 23. do 27, března 2009
pondělí až pátek:
8,00 30, a 3l. března 2009: 8,00 -

Daňová přiznání

12,00
12,00

13,00 - 16,00
13.00 - 16.00

1ze podat pouze na platných tiskopisech, které
můžeteobdržet buď přímo na finančním úřadě nebo si je stáhnout na internetu ze stránek Ministerswa financí Českérepubliky www.cds.mfcr.cz. Na této adrese lze rovněž podat daňové přiznání elektronicky. Takto podané daňové přiznáníje nutno opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Jedině v tomto případě
se vyhnete dalšínávštěvě finančníhoúřadu.
Zaměstnanci finančníhoúřadu jsou ve q,še uvedených úředních
hodinách připraveni Vám poradit a pomoci.

1l

PL

-pLETl\ď{3
PLOTY _ PLBTIVO _ OPLOCENI

_

MONTAZE

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice,72400
Otevíracídoba: Po - Pá B:00 -15:00 nebo po telefonické domiuvě na tel.: 722550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.
Prodáváme také Túje na živý plot od 10 Kč. Kompletní
nabídka je na www.thu_ia.cz nebo na tel.: 722 557 7'77
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabyvá
prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné
ploty, jako jsou pop|astovaná nebo pozinkovaná pletiva,
lesnická a dekoračnípletiva, chovatelské sítě, sloupky.
vzpěry, napínacídráS,vázaci dráty, napínáky, ostnat_Ý
drát, případně podhrabové desky, Dále nabízíme branky
a vrata ve všech veiikostech a jiný sortiment na stavbu

oplocení.

Dále nabizírile canÁŽOvÁ lT rn výklopná,
rolovací i sekčnía to jak rr"rčnítak s pohonem na dálkové
ovládání. více informací naleznete na
www.vrata-ostrava.cz

WWW.ploty-pletiVo.cz

ZMĚNYV OBLASTI SOCIAINÍCH OÁVBK

líRDcňNICTUí

V ROCE 2009

RoMls

vc Storé Bélé,Mitrovickó

uI.

Teleíonníříslo3 732 315 547
PRACO\rNÍ ooge
Pondělí:
Úteý:
Středa:
Čwrtek
Pátek
Sobota:
Neděle:

8,30 8,30 -

11,30
11,30

12,30 - 17,00 hod
12,30 - 17,00 hod

Zavieno (Pochůz§ u vás doma)
8,00 - 11,30 13,00 - 19,00 hod
8,00 - 11,30 12,30 - 15,00 hod
Společenské a svatební účesy

Těšímese na vaši návštěvu!
: R. Salaguard ova@ seznam.

Vykonávat veřejnou nebo dobrovolnickou službu ve úši
minimálně 20 hodin měsíčně
V našem obvodě není veřejná slwžbazřízena, ale občan ji miževykonávat i v jiné obci. Rozumí se tím pomoc obci, např. při udr1)

žováníčistoty ulic a veřejných prostranswí. Zawýkon veřejné služby nenáleží odměna.

Dobrovolnickou službu možno r,ykonávat v sociálních a zdravotních zařízeních. Informace k této činnosti můžeposkytnout např.
Dobrovolnické centrum ADRA, která dobrovolníky l,yhledává a
zaškoluje. Bližšíinformace k dobrovolnictví možno nalézt také na
www.adraostrava.cz. Dalšíorganizace ryužívqící
pomoc dobrovolníkůjsou také např. Charita Ostrava a Slezská diakonie.

Zavřeno

E-mail

Osoba, krerá od ledna 2009 pobírá dávku pomoci v hmotné
nouzi - příspěvek na živobltía nechce klesnout na existenčníminimum, musí, podle novely zákona č. II112006 Sb., která platí
od 1. 1, 2009, plnit následující povinnosti:

cz

2) Dokládat pravidelně, t.j. při vyplatě dávek, individuální
akčníplán z uřada práce.
V Aůimbouá

]-)

§TAV §.r.c.
Realizačnífirma, zabývajícíse veškerou stavební činností"

BEToN

I
n
lr

betonáže, §anace a izolace betonových konstrukcí
betonové jímky, podlahy, manipulačníplochy, bazény
zámkové dlažby, ploty, betonáže základŮ

§TAVEBNÍ cHeMrr

r
l
;

čištěnívýrobních a skladovacích technologií
čištěnípodlah, zámkových dlažeb, manipulačníchploch
odstraňování starých nátěrŮ, chemické čištění,vysokotlaké tryskání

STAVBA

: zateplování fasád
I výměna oken
l sádrokartóny

BETOCHEM §TAV s,r.o.
Na Zátiší 132
739 24 Krmelín

Miroslav Hranický

mobil: 733 180 441
hranicky@betochem.cz

ing. Leoš Pchátek

mobil: 733 1BO 440
pchálek@betochem.cz

WWW.betochem.Cz

nonnÉ ARVY
ZATEPLoVACÍ SYSTEMY, PRoBARVENÉ PASTOVITÉ orqÍrrcy

t rnsÁorví, INTÉRIÉRovÉ
BARvy A DEKoRACE
l POVRCHOVÁ ÚPnnVA A OCHRANA DŘEVA
VELKOOBCHODNÍ PROD§-] BAREV A MALÍŘSKÝCH POTŘEB

mintral

#

DOBRÉBARvy §.r.o.
Štramberská 515/45
ostrava- vítkovice

m T§LLEN§
Romana Balabánová

mob. : 73]- 4BI 452
ba la ba nova @d obreba rvy. cz

ing. Leoš Pchálek

mob.: 733 180 440
pchalek@betochem,cz

www.dobre*barvy.eu § 59§ §§§ 14§ § 732 63() 72§
Prortrouith$ florlán

Obecrrí informaČni zpravodaj, řidí a
Úřad městsl<élro obvrrdu Proskovice,
'l,dáváMltějovi. lrrg. MartiIl ]\lenšík
Redakťni rada: lrlg, Iiti l\laIěj. Mgr. l\laric
OrganizačrrI pla.orníh: i\liloslal,a Vi<lliťková. technit,l1/ pracovrríL: Jlna Drrroňorí.
Vl,dávánípcrvrrleno MK CR 8, 15013.
Tisk PROFI§ Ostrava, \''r,dáno v březnu 2009.
ZDAR&.{AI

