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vznik a název obce
Proskovice vznikly ve 14. století v době doznívajícíbiskupské kolonizace severovýchodního cípu Moravy, Velká část
územístřední a východní Moravy byla českým králem clarována olomouckému biskuptlvi, který ve 13, století započal s kolonizací řídce osídlených pohraničních území. Je skutečností,
že okolní vsi Stará Ves a Stará Bělá byly, jak patrno z názvll^
ktllonizovány (nebo rekolonizovány) jlžve 13. století.
První zmínka o Proskovicích se objevuje v 1enní knize o1ortlouckého biskupství mezi záznamy zlet 1394 a 1395 rytíř Petr
_N,{eisner (pro vysvětleni - zakladatel rodu Petřvaldských) clrží
vsi Velký Petřvald, Malý Petřvald a Proskovice... Je tedy více
než pravděpodobné, že ves vznikla v nevyužitékončině při řece Odře. na slezské hranici mezi Starou Vsí a Bělou. Vznik ko]onie (umístění, velikost atp,) byl plně na vůti f'eudála a jeho leníka. který, učinil smlouvu s lokátorem a ten se postaral o
schopné kolonisty. Lokátory byli obvykle členovédrobné
šlechty, zemané, nebo měšťané,kteří si tak zajišťovali rržite]< a
různévýhody. Lokátor vyměřil pro novou ves pozemky (les.
kř-oviny a vše co se v té divočině právě nalézalo) v přibližně
stejné r,elikosti, které kolonisté dostali po zaplacení zákupu
propůjčenydo dědičného držerti. a za ío byli rlíle povinni platit vrchnosti stálé ročníplatby (nebyio to tedy nic, co by se podobalo divoké privatizaci 90. let 20. stol, l. U nás se platby prováděly ve dvou splátkách, a to na sv. Jiří a sv. Martirra. Lokátor

přijal za povinnost vybírat tyto peníze a jako protislužbou se
zpravidla stal íojtem, dostal více půdy. neplatil z ní ročníplatb1,, bylo mu dovoleno zřídit mlýn, krčmu. příp. koviirnLr atp.
Fojt měl také nejnižšísoudní pravomoci a mohl si ponechat
část ze soudních pokut. Mimo to byli osadníci povinni odvídět
naturální dávky jako žito. oves. drůbež,vejce atp. Někdy byli z
počátku od těchto dávek a robot na určitou dobu osvobozeni,
případrlě b}ly lyto jen nepatrné.

Je skutečností, že manželka Petra Petřvaldského Markéta a

její syn Petr, rlržitel Košatky, uděIují Šimonrr Proskovskému za
věrné služby dědičnéfojství v Proskovicích. Je docela možné,

že se jednalo o původního lokátora, podle něhož se ves pojrnenovala a který zde přišet s Petřvaldskými a v jejich službárch se
plně osvědčil. Případnou souvislost s Pruskovskými, kteří byli
rna.jiteli Hradce nad Moravicí. Bzence. příp. dalších panství a
později se psali také jako Proskovští.se nepodařilo prokázat.
Proskovské tqství pak bylo v drženítohoto rodu až do třicetileté války a postupně ke dvoru přibyl mlýn. Příslušnícirodu byli věrnými služebníky majitelů panství a někdy byli uváděni též
jai<o Pruskovští, stejně jako rrázev obce Pruskovice (viz kšaít
Malchara 1ojta Pruskovského, ktery byl použit na vnitřní stranu
ohálky brožtrry k ó00. výročíProskovicl,

Rod Syrakovských, který vlastnil Starou Ves od poloviny

l6. stol, byli katolíci. Ctibor Syrakovský z Pěrkova byl na přelornu l7. stol. také nejvyššímpísařem markrabí moravského a
Melchiorův syn Mikuláš byl 7 let v jeho službách. Během 30ti leté války piichází rodina za nejasných okolností o fojství a
z,pt,ávy o ní mizi. V gruntovní knize je v roce 1625 jako fo.1t
ui áděn již Jan Pinkava.

Až v roce 1658 se objevuje zápis sepsaný na pevnosti hukvaldské, ve kterém Martin Frydrych Pruskovský na místě nápadníků(ak se tehdy nazývali dědici, nebo případní podílníci,
resp. věřitelé) na straně jedné, prodává Janu Pinkavovi na straně druhé... bejvalej dvůr, mlýn a fojství v dědině Proskovicích
se všímtín od starodávna náležejícímpříslušenstvím za 400
zlatých... Cena to bytra na tehdeišídobu značná. Martin
Frydrych (původně Bedřich) Pruskovský (syn Mikuláše) je ve
smlouvě uveden jako sekretář administrace olomouckélro biskupa. Je tedy zřejmé, že svým postavením upiatnil vyrovnání
dřívějšímajetkové křivdy. Jako dalšínápadníci jsou uvedeni
Mikuláš Pruskovský z Příbora, Mikoláš Lysen fqt novobilský
a Matěj Supík ze Staré Vsi po manželce. Ve smlouvě je první
písemná zmínka o mlýně jako součástí fojství a z kontextu lze
usLtzovllt. že zde asi byl již v minulém století. K osobě Martina
Frydrycha Pruskovského je nutno ještě dále poznamenat, že v
době války se pohyboval v evropských zemích a po rrávratu si
iej jako vzdělaného a vynikajícího znalce několika jazyků vybra] olomoucký biskup, kterým byl Leopold Vilém Habsburk arcivévotia rakouský, za osobního sekretáře.

V r. 1658 kupuje Martin Frydrych, píšícíse již iako
Pruskauer pustý clvůr v Újezdě u Brna, který obnovuje a siáuá
se hejtrnanerrr na biskupském statku Chrlice. V r, 1663 císař
Leopold I. povýšil M, F. Pruskauera za vykonané služby do šlechtického stavu a přrjal přídomek s Freienfelsu. V r. 1687 kupuje svobodný dvůr v Křižínkově . Dále jlž pokračovala kariéra
ve službách úřednické šlechty na ruzných postech pro moravské stavy a panovníka až po císařského radu, moravského místosudího a nejvyššíhozemského písaře Markrabství moravského v r. 1693. V r. 1695 ve svém domě v Brně umírá. Jeho potomci dokázali dále využítziskaného postavení a přízně civbra
při výkonu světských i duchovních funkcí ke shromáždění majetku. Postupně drželi Borotín, Velkou Slatinu, Ochoz, Líšeň.
Tvarožnou a dalšímajetek. V roce 1819 umírá poslední mužský
potomek a rrrajetek píecházi po přesiici na rod Belcredi, který
jeho část po restituci znoya ďtži. Životní osudy tohoto rodu bý
zabraiy ještě mnoho stran, ale ty už jsou napsány jejich následovn íky.

Excerpované materiály

:

Belcredi Ludvík-Freyenfelsové zakladatelé panství Líšeňs
Tvurožnou a velaticemi
Belcredi Ludvík a Jiřína - Svatý Jan to viděl
Březina Vladinír-Rytířský stav na Moravé v ranném novověkt_t
Zemský archív Opava, SPK Gruntovní kniha Proskovice.
t.., pokrat'ovaní přišt(' )

Jiří Lyěka, kronikář

1
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ní do 31. května 2010, crlž by měl být historický okamžik,
kdy již bude možnéna kole projet Proskovicemi od Staré
Béléaž do Košatky zcela mimo provozu motorových vozide],. Zatim ale musíme trpělivě čekat, až počasídovolí předání staveniště, resp. zahájení stavebních prací.

Yáženi spoluobčané,

2. Sportovní víceúčelovéhřiště s umělým povrchem

ačkoli to zpočátku vypadalo, že snad zima letos ani nepřijde, opak byl nakonec pravdou, Letošní zima v souladu s úslovím ,,únor bílý, pole sílí"možná posílila naděje zemědělců nebo zahrádkařů na kvalitní úrodu, ale většině lidí boj s nekonečnými přívaly sněhu dal zabrat. Zejména těm, kteří jsou odpovědni za bezpečnost na chodnícícha komunikacích,
V Proskovicích je zimní služba pravidelně zajišťována na 22
tis. m' místních komunikací, téměř 5 tis. m' chodníků,1,4 tis.
m'parkovišť, třech zastávkách, schodech atd.

O jejich sjízdnost a schůdnost v našem městském obvodě
tradičně již několik let ,,pečují" bratři Sojkové a troufám si docela otevřeně tvrdit, že to dělají velmi dobře. Své tvrzení opí-

rám o vlastní zkušenost

z jiných srovnatelných

ostravských
městských obvodů, kterými často v zímě projíždim, Při neustálém sněžení a nemožnosti střídání za volantem pluhu či sypače
si málokdo dokáže představit, jak málo času někdy zbývá na
odpočinek a kolik úsilía obětavosti je pak třeba k překonání
únavy a k dalšímu nástupu do boje s nepřízní počasí.V letošní
zimě nezahálela ani dvojice našich občanů,která se průběžně v
Proskovicích stará o udržování pořádku a která byla podle potřeb nasazována na úklid sněhu tam, kde to bylo v dané chvíli
nejvíce potřeba. Navíc jsme v letošnízimě byli přinuceni uvolnit z rozpočtu prostředky na odvoz sněhu z vytypovaných míst
a odstranění nebezpečných ledových příkrovů ze střechy nad
poštou a ordinací lékařů.S ohledem na příslib magistrátu města by se alespoň část těchto prostředků mohla do rozpočtu vrátit zpět.

Myslím, že ,,všichni zainteresovaní" se snažili zajišťovat
zimní údržbu co nejlépe a že se jim to nakonec s menšímči většímúspěchem dařilo. Zcela speciální kapitolou je vždy údržba
chodníků.Zejména proto, že společnost Ostravské komunikace
(zajišťujícíodhrnování sněhu ze silnic) nahrnuje zmrzlý sníh
zpět na chodník. Jejich následná údržbaje pak velmi náročná a
v podstatě nekonečná. Udržbu místních komunikací hodně
,,zpříjemňují" nevhodně parkující a odstavená auta. I když zdaleka není zelména v zimě na vozovkách všechno v pořádku,
stalo se u nás poměrně ,,dobrým zvykem" všechny zácpy na
cestách svádět pouze na nedostatečnou údržbu komunikací.
Přesto se stáIe nemohu ubránit dojmu, že i za nezvykle extrémníchpovětrnostních podmínek největší nebezpečína

cestách nepředstavují neschopní silničáři. Když nerrstáie sněží.
asi vždycky nejdou dělat zázraky. Minimálně stejný problém
představují:
O ,,mistři světa" v silných autech, kteří náramně spěchají na
jednání a nějaké kolony nebo sníhje přece nemohou rozhodit. O to více jsou pak rozhozeni přilehlým stromem u silnice nebo v lepšímpřípadě příkopem;
O někteří řidiči kamiónů, kteří nemohou zažádných okolností následovat své rozumné kolegy, zastavit na kraji siinice a
počkat, až přijede sypač. S přesvědčením, že zrovna oni řídí to nejlepší auto na světě, k]idně vyrazí s 30-ti tunami do
kopce, který před chvílínedokázalo vyjet osobní auto ani s
náhonem 4x4;
O občas se k této situaci ještě připlete i tzv. letní řidič, jehož
vrcholem je cesta z vesnice do vesnice na 20 let starém autě se stejně starými letními gumami.

ooo

Druhou část mého úvodníhopovídánívěnuji, ale tentokrát
stručně, vývoji jednotlivých investičníchprojektů. Z hlediska
rozpracovanosti nedošlo v zimních měsícíchk žádnému převratnému postupu směrem k realizaci:
1. Cyklostezka trasa

,,L" (nebo jinak greenways)

Poslední informace byla, že projektová dokumentace byla
rozšířena ještě o dětské hřiště s vybavením, což bylo zapracováno i do žádosti o dotace z regionálního operačního programu. Žadost již byla předáná Regionálni radě regi,onu
soudržnosti Moravskoslezsko a po odstranění formálních
nedostatků se budeme ucházet o zhruba 4 mi1. Kč na výstavbu dětského hřiště - zatím stále čekáme na vyjádření
Regionální rady regionu soudržnosti MSK.
3. Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

V

současnédobě se stále zpracovává projektor,á dokumentace pro územnířízenívčetně geodetického zanlěření, prů-

zkumu a biologického hodnocení toku. její projednání

s

dotčenými orgány státní správy, organizacemi a majiteli pozemků včetně zajištěnísouhlasů se vstupem na pozemky.
Termín předání dokumentace pro územní řízení (DUR) je
dle smlouvy o dílo 22.bíezna 2010. Vše nasr,ědčuje tomu,
že budou v dokumentaci nutné dílčízměnr zejména s ohledem na souhlasy majitelů okolních pore,nku,

4. Zvýšeníbezpečnosti pro pěšína ul. Sl,ětlovské - výstavba chodníku a opěrné zdi podél Světlovské ulice
Je zpracována dokumentace pro územni Ťlzeni (DUR) a geodetické zaměření, Zkoumá se varianta prodloužení stávajícíhochodníku (ukončenéhou kostelal až ke kapličce, jelikož původní ,,1evostranná" je zřejmě nes]učitelná se současnými předpisy a normami,
5. Projektová a multifunkční učebna - r,rbudol,ání učebny

v druhé polovině podkroví základní škol1
Žádost jlž byla předán a Regionální radě

re g

i

onu soudržnos-

ti Moravskoslezsko a po odstranění formálních nedostatků
se budeme ucházet o zhruba 2 mil. Kč na r (stavbu projektové a multifunkčníučebny - zatím čekáme na rljadiení
Regionální rady regionu soudržnosti MSK.
6. Volnočasový areál Proskovice

Beze změn (projekt je závislý na alternatir,ě koupě alespoň
části sousedního pozemku od Ing. Sunka),

7. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3 - 6 let

Beze zmén - Žádost o dotaci zaslána na ]r{inisterstvo finan-

ci ČR, odd. linancování programů z kapitol1. Všeobecné

pokladní správy. Stanovisko můžeme očekávat v 05/2010,
8. Přeložení VN 22

kV na proskovických pastvinách je

za-

tím ze strany ČEZu nadále bez odeŽvy á náznaku o"choty
podílet se na nákladech na přeložení vedení. Navazující

projekt hasičskézbrojnice je
30. 12.2009.

již kompletní -

předán k

9. Zvýšeníbezpečnosti na Staroveské ulici

Nový projekt s cílem reagovat na nebezpečí plynoucí ze

vzrůstajícírychlosti

a hustoty silničníhoprovozu.

Avizovaná,,Studie zvýšení bezpečnosti silničníhoprovozu
na Staroveské ulici v Ostravě - Proskovicích již byla do-

končena a předána městskému obvodu. Projekt byl poté na-

veden do systému města Ostravy
,,schvalovacím procesem".

a projde

obvyklým

týkajícíse výběrového Ťizení na dodavatele stavby, ze které-

Nakonec se s Vámi rozloučím již tradičnívýzvou: Nebuďte
lhostejní k událostem okolo Vás a k místu, které je Vaším do-

Ostrava. Smlouva o dílo je podepsána s termínem dokonče-

Jiří Matěj

V minulém zpravodaji jste dostali podrobné informace

ho vyšla vítězně f. STRABAG a. s., odštěpný závod

movem!

fonica 02 Czech Republic a. s,, HYDROPROJEKT CZ

a.s.,

Táborská 31, 140 16 Praha 4, odštěpný závod Ostrava, Václav
Sojka Proskovice, obsahem všech dodatků je úprava DPH dle
platných daňových zákonů v roce 2010,

O rozhodla o vyhlášení záměru nájmu nemovitého majetku
Zastupitelstvo MOb na svých zasedáních mimo jiné:
r}

schválilo rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2010 a
rozpočtový výhled na Iéta 2011 -2013,

.) rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelovédotace ve výši 38 tis.

Kč na

konání 7. ročníkufestivalu Poodří Františka Lýska

v proskovicích,
.()

rozhodio o přijetí dotace z rozpoČtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2.973 tis. Kč na projekt
,,Cyklostezka Proskovice - trasa greenways",

ného městskému obvodu - sportovní areál,

O rozhodla

o spoluúčastiměstského obvodu Proskovice na IIL ročníku soutěže plastikových modelářů a rozhodla o pořízení odměn
pro vítěze v jednotlivých soutěžních kategoriích III. ročníkusoutěže plastikových modelářů do výše 4 tis. Kč,

O schválila zprávu

o hospodaření příspěvkové organizace Zák7adni
škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice za rok 2009 včetně
z|epšeného výs|edku hospodaření příspěvkové organizace ve výši 176.082,96 Kč a rozhodla o jeho zapojeni do rezervního
fondu.
Miloslava vidličková

RozPoČET

.) pověřilo radu oslovit firmy zabývajícíse problematikou bezpečnosti a požádatje o podání variantních cenových nabídek na ře-

šení zvýšeníbezpečnosti v městském obvodě Proskovice.

Rada MOb na svých schůzíchmimo jiné:
O rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Realizace energeticky vědomé rekonstrukce kotelny" v domě s malometráž-

ními byty v Ostravě - Proskovicích, Na Smyčce 51317*,

O rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Řešení zvýšeníbezpečnosti v městském obvodě Proskovice",

svěře-

MĚST§KÉHo OBvoDU PRo§KoVlcE NA RoK 2010
z8§tupitelstvo měslského obvůdu Přoskovice na svém 18. Zasedáni dne 16. prosinre

20ů§ schválilo rozpoč€t ag rok 2010 v tont0 č]eněnl:
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O rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Na řízení
projektu včetně zpracování monitorovacích a finančníchzpráv až

do závěrečnéhovyúčtování"stavební akce ,,Cyklostezka
Proskovice - trasa greenways" financované z poskytnuté dotace
z rozpočtu Regionální rady,

O udělila souhlas s čerpáním rezervního fondu ve výši 65 tis. Kč
pro zabezpečeníobjektů příspěvkové organizace Základní škota

a Mateřská škola Ostrava - Proskovice EZS a napojení na pult
centrální ochrany Městské policie Ostrava,

O rozhodla vydat souhlas se zřízením dodatkové tabulky
,,Vyhrazeno pro zaměstnance a návštěvy školy" a jejím umístěním na ulici Na Pastvinách (u bočníhovchodu do školy),
O rozhodla o konání osobních návštěv jubilantů, kteří v roce 2010
dovrší věku 80 a dalších 5 let,

S podrobným členěnímschváleného rozpočtu na rok 2010 se
můžeteseznámit na naŠichinternetových stránkách

www. p ro s ko vi c e.

o s

trav a.

c z,.

Táňa paličková

O rozhodla o uzavření Dodatku ke smlouvám o nájmu parkoviště za

domem s malometrážními byty Na Smyčce 5lifl,

O stanovila na rok 2010 celkový počet zaměstnanců Statutarního

ln,/eslice dó VCši bUdcvcno§l]

Evropská unie

města Ostravy, zaíazených do Úřadu městského obvodu

Proskovice, na 4 zaměstnance.
tD

yzala na vědomí konečnou výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu v roce 2009 natzv. píimévýdaje na vzdělávání pro

příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
Ostrava - Proskovice,

O vzala na vědomí poděkování občanskéhosdruženíDiakonie
Broumov za uspořádání humanitární sbírky v Proskovicích,
O rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč Sdružení
rodičůa přátel školy při ZŠOstrava - Proskovice na ceny do tomboly na dětský maškarníples,

AREON, vydat souhlas s umístěním a realizací stavby inženýrských sítí,a to veřejného osvětlení, kabelového vedení slaboproudu a přípojky kanalizace,
dle předložené dokumentace,

O rozhodla na základě žádosti firmy

Ovzala na vědomí Výročnízprávu o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím v
platném znění, poskytované Úřadem městského obvodu
Proskovice v roce 2009 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice,

a

rozhodla o uzavření Dodatků ke smlouvám s firmam,i Tele-
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První peníze z EU pro Píoskovice
Městský obvod Proskovice získal první dotačnípeníze zEvropské
unie - regionálního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
z dílčíoblasti podpory ,,Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěšídoprava'!, na projekt ,,Cyklostezka Proskovice - trasa greenways'' ve výši 2,923.054,- Kč.
. Předrnětem projektu je vybudování cyklostezky ve dvou úsecích
(Usek koupaliště - lávka přes Ondřejnici, ul. Na Pastvinách - hranice
MOb) v ceikové ďélce 1412 m, a tím realizace prutahu městským obvodem Proskovice v trase evropsky významné cyklotrasy Greenways

Krakov-Morava-Vien.

Rada městského obvodu Proskovice již projednala cenové nabíd-

ky na zhotovitele díla na stavební akci ,,Cyklistická stezka L v
Proskovicích, úsek koupaliště - lávka přes Ondřejnici, ul. Na

Pastvinách - hranice MOb" a rozhodla o nejvýhodnější cenové nabídce podané firmou STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, se kterou
uzavřela smlouvu o dílo.
Stavební práce budou zahájeny,jakmite to počasídovolí, ukončení výstavby bude nejpozději do 31. 5. 2010.

Miloslava vidličková
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lnformace přo oběany o konání voleb
do PosIanecké sněmovny
Parlamentu Českérepubliky

CYKLISTICKÁ TRASA L V PROSKOVICÍCH
CELKOVÁ S|TUACE STAVBY
UL. NA PASTV|NÁGH

_

HRANICE Mob

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5, 2. 2010 byl vyhlášen termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu Ceské
republiky. Tyto volby se budou konat ve dnech 28. a 29. května
20] 0.

Dne 28. května 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14,00 hodin
do 22,00 hodin.
Dne29. května 2010 (sobota) se bude hlasovat od 8,00 hodin

do 14.00 hodin.

Občan Českérepubliky, který se nebude zdržovatv době voleb
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, můžehlasovat
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na ťtzemí Českérepubliky nebo ve zvláštním voiebním okrsku v zahraničí,a to za předpokladu, že:

"* nejpozději dtuhý den voleb dosáhl věku 18 let,
*

nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
je zapsán v seznamu voličůpro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Česke republiky.

O vydání voličského prukazu mohou požádat občanézdejší úřad již od 8. 2. 2010 a nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
21. května 2010.
Překážkou ve výkonu volebnílro práva. pro kterou nelze h]asovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Volební místnostípro letošní volby bude zAsEDAcí nnísrruost v BUDovĚ
ÚŘnou, Světlovsk á 2182, Proskovice.
V případě, že se občan nemůžeze závažných, zejména z,dra-

úsex KoupAllšrĚ _ lÁvrA pŘEs oNDŘEJNlcl

#

€,t:
:,a

votních důvodůdostavit do volební místnosti. můžepožádat o io,
aby mohl h]asovat mimo volební místnost, a to pollze v územním
obvodu volebního oklsku, pro který byla okrsková volební komise ziízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise
k voiiči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

Miloslava vidličková

Výlet na kole - iizda krajinou
TJ Sokol Proskovice společně s Klubem českých velocipedistů
Stará Bělá pořádají v soboru 8. května 2al0 ,,Jízdu krajinou -jízdu úcty a poděkování". Uskuteční se v rámci vzpomínek na
65. výročíukončení2. světové války.

Cyklisté budou směřovat do Výškovic, odkud společně odjedou v 15,00 hodin ke Kol"ýtku - k místu, odkud l. Čs. samostatná
tanková brigáda po překročení Odry začala osvobozovat Ostravu.
Od Korýka se pojede k táboráku, kde účastnícistráví májový podvečer.

Na společnou jízdu krajinou zvou Eva Paličková, starostka TJ
Sokol Proskovice a Oldřich Dlouhý. předseda KČV Stará Bětá.

Karel Sýkora

Ť
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O 30. 4. 2010 - l6,30 v restauraci U Psoty Podvečer hudby, tance
a zpěvu - vzpomínka na Ostravskou operaci a oběti 2. světové

války

O položení věnce u porrrníku padlých

a vyslollpení Proskovjáčku - pěveckého sboru ZŠProskoviee
(sbormistryně Zdeňka Langová)

Pozvánka na přoskovickou pouť
Yáž,eníobčané.zveme Vás. Vaše přátele a známé na tradiční proskovickou pouť, která se bude konat v neděli 2. května
2010.

Miloslava vidličková

O rrejrnllLtlší mlržol,ctky ZŠProsktrvice tredoueí Jana Srrrdlltrvá.1

O Sdružení hudebrríkťr Proskovice - koncert, kapelník Milan
Hurar. dirigent Riehlrd Řepkl
O 8. 5. 20t0 - tradiční,,Iludíček"připomenutí ukončení2. světové vá|ky v ČSn - Sclrlržení hudebníkťr Prosko,, icc.

Marie Matějová

proskoýice n,o§travským §výcarskem"?

Festival Poodří Františka Lýska
- 7.

Festival si získal u veřejnosti během
uplynulých let značnou obtibu a stala se
z něj skutečně hodnotná kulturní tradice. Jeho záměr - podporovat pěveckou
kulturu a folklorní tradice v našem regionu - se daří. Proto k vystupování zve-

Když jsem v roce 2005 chtěl navrhnout vyhlášení soutěže o

Přeborníka v rušenínedělního klidu, tak jsem o dva roky později
rád napsal, že přeborníka nešlo vyhlásit. Nedělního klidu jsme se
v lepšímíře dočkali, až na několik málo případů. A věřím, že i tito
výjimečníjedinci pochopí, že na jejich uřvané stroje není nikdo
v nedě]i zvědavý.
Předkládárn ale pro spoluobčany výzvu - ,,Proskovice - ostravské Svýcarsko|" Jedná se mi o pořádek, čistotu, úpravnost, estetický dojem, Jako ve Svýcarsku (nebo Norsku. Nětnecku. Severní
Itálii - dosad si každý sám), však to naprostá většina z nás viděla a
stejná většina spoluobčanů v Proskovicích takovou představu i
splňuje, Vzorně udržovanédomy, zahrady, trávníky, bazény, květiny, ploty, chodníky a cesty jsou samozřejmostí pro většinu domorodců i nových spoluobčanů. V tomto směru táhneme za jeden provaz. Bydlí se lépe, cítímese lépe, pořádek (a nedělní klid) dělá přátele. Měli by se připojit i ti zbývajícíjedinci, hlavně při vjezdech
do Proskovic od Staré BěIé. Staré Vsi nebo od Krmelína. Několik
domů a zahrad je ostudných, K tomu ale patří i lesík před hřbitovein, prořezané stromy a keře okolo mlýnského náhonu a cyklostezk1,, škatpa okolo Staroveské uI., pastviny a zbývající plochy i
bttdovy v areálu bývalého JZD.Tak co na to říkáte?

Karel Sýkora

me do proskovic, staré vsi nad
Ondřejnicí, Jistebníka dětské i dospělé

pěvecké sbory a také národopisné soubory.

Festivalu bude letos předcházet turistický pochod Stopami jistebnických zpěváčků. 17.4.2010 v
9,30 vyjdeme od mlýna přes louky do Košatky, kolem jistebnických rybníkůk jistebnické ško]e. tak. jak chodily v minulosti proskovické děti do ,,měsťanky" 12. st. ZS;. Tam se sejdeme se
Starovjáky, kteří půjdou po své trase a u školy v Jistebníku na nás

budou čekat Jistebničáci. Společně budeme pokračovat do

Polanky, Proskovic, ostatní směr Stará Ves a Jistebník, K účastina
pochodu zveme všechny zájemce.
Letošní Festival Poodří v Proskovicích prolrěhne v pátek23.4.
a v sobotu 24.4.2010.

23,4. 9,15-10,00

(před školou) - koncert dechové hudby - kapelník Milan Huvar, dirigent Richard Řepka
10,00 - slavnostní zahájení festivalu
10,30 - (v tělocvičně školy) festivalový program
Muzika - dětský pěvecký sbor ZŠJ. Valčíkaz Poruby
(sborrnistryně Lenka Roupová a Pavla Dědičová)
Proskovjáček - dětský pěvecký sbor ZŠProskovice (sbormi stryně Zdeř"ka Langová)
Holúbek - valašský národopisný soubor z Ostravy zábíehu (vedoucí petr Ščerba)

ochotnické divadlo v proskovicích
Historie

ochotnické divadlo v našíobci začalo svou existenci v roce 1897, kdy Dobrovolný sbor hasičů(SDH), který byl založen
v roce 1886, nacvičil v období masopustu veselohru Hluchý
podomek, Režisérembyl Josef Matěj.
Opona byla sestavena z ložníchprostěradel a ve hře hráli:
Kare1 Sýkora, František Sýkora, Alfons Balcar, Alois Matěj,
Marie L,rlčková, Marie Paličková a František Matěj, který hrál
ženskou úlohu ,,pro nedostatek ženských sil". Provedení neby1o valné úrovně, ale lidem se představení líbilo, píšekronikař.
Do té doby, ale i na počátku 20. století, hrávaly divadelní
představení v Proskovicích jen kočovnéspolečnosti. Byly to
převážně divadelní hry s biblickou tématikou, podle zápisu učitele Václava Lýska hry ,,Ukřižování Krista Pána" a ,,Legenda
o sv. Jenovefě" byly odehrány v hostinci u Hlaváčů(dnes
Penzion Florián).
Rok 1907 - divadelní představení hrála Dělnická tělocvičná
jednota a vzdělávací divadelní kroužek Vlastimil. Jejich názvy
však nejsou v kronikách uvedeny,
Rok 1912 - Josef Urbánek nacvičil první divadelní představení se členy TJ Sokol a Národní jednoty, Byla to hra ,,Smír"
od Otakara Pospíšila, kterou sehráli v hostinci u Durčákůna jevišti Národní jednoty (opět dnešníPenzion Florián, ale tehdy
už patřil jinému majiteli). V sokolské kronice stojí, že představení mělo úspěch morální i finanční.
TJ Sokol sehrála šest divadelních představení v hostinci U
Matěje ve Staré Bělé, protože v sálku hostince U Durčáků by1o málo míSta. Byly to ,,Márinka VáIková" a ,,Poupě"

Diogenově" (J.

a

,,Emigrant" (A. Jirásek), ,,V sudu
Vrchlický) a opereta ,,Prodaná 1áska".

(Svoboda), ,,Otec"

Sokolovna v Proskovicích byla otevřena až 4. 6. 192'l , do té do-

by se cvičilo U Matěje,
Rok 19l4 - selrrála TJ Sokol

s Národní jednotou jedno představení, není však uvedenojaké. Dne 6. I.1914 předvedli žáci
proskovické školy v hostinci U Matěje ve Staré Bělé pohádku
,,Krakonoš" a v prosinci pak divadelní představení ,,Mikuláš".
3l. 1. 1915 - jednoaktovka ,,Sokolská láska" v hostinci u
Durčáků.Režie V. Lýsek.
6, 6. 1915 - členovéTJ Sokol a Národní jednota vystoupili
s divadelní hrou ,,Karel HavlíčekBorovský", opět se hrálo u
Durčáků.Režii měl V. Lýsek.
Rok 1916 - ,,Lešetínskýkovář" (Tomáš Hubený) a,,Michel

a

komp". Režie V. Lýsek.

roěník

Ve škole bude instalována výstava fotografií žákůproskovické školy s tématikou Příroda Poodří. Výstava je
soutěžní, úspěšnépráce budou odměněny.
24.

4.

15,00 - 15,45 (v restallraci U Psoty) vystoupení národopisného souboru Valašský vojvoda (vedorrcí Věra Tobolová).

K účastina í'estivalových programech
Proskovice a Správní rada í'estivalu.

srdečně zve Městský obvod

Marie Matějová

Rok 1917 - ,,Lešetínskýkovář" (repriza), v hostinci U

Matěje nedostala TJ Sokol povolení hrát, proto bylo představení sehráno u Durčáků. Výtěžek z představení činil 184,40 Kč.
Režie V. Lýsek.
Rok 1919 - ,,Pasekáři" od F. S. Tůmy, nacvičila TJ Sokol s

V listopadu 1919 sehráli hru ,,Smír" od
Otakara Pospíšila. Režie V. Lýsek,
Rok 1921 - žáci předvedli dvě představení ,,Honza v zakletém zámkrť'. Režie V. Lýsek.
V stpnu l921 byla sehrána členy TJ Sokol dvě představení
,,Otec" a ,,Kolébka" Aloise Jiráska (režie V, Lýsek). HráIo se v

Národní jednotou.

Janšově dole za Hřbitovem, v kronice je zmínka o tom, že se
musely přes noc hlídat kulisy.
19.9. I92I DTJ vystoupila se hrou ,,Cikánština pomsta".
Stejnó datum měla TJ Sokol stanovené pro Jiráskovu hru
,,Kolébka". Václav Lýsek tehdy zajistil změnu termínu, aby ne-

vznikly zbytečnénepříjemnosti mezi DTJ a TJ Sokol.

,,Kolébka" byla odehrána26.9. 192I v přírodě za krásného počasía ,,s úspěchem morálním i finančním",jak se tehdy říkalo.
Rok l922 - v únoru byla s velkým úspěchem provedena hra
,,Paní Retigová",režie V. Lýsek.
V roce 1923 bylo odehráno šest divadelních představení, z
toho čtyřikrát ,,Jan Výrava" od V. K, Klicpery v Janšově dole,
tentokíát už v blízkosti školy, kam se snadno dostali i přespolní diváci. Režisérembyi opět Václav Lýsek.
Pokračování na str. 6
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ochotnické divadlo v proskovicích
Pokračování ze str. 5

Historie

V. Lýsek pečlivě vybíral představitele rolí, pro hry v přírodním prostředí musel dát přednost silným hlasům, dbal rovněž
na správnou artikulaci, spisovný jazyk, pro věrohodnost příběhu navštěvoval původnímísta děje, postaral se o originální kroje. Velký zájem diváků místních i přespolních, úspěšná provedení divadelních her, výkony herců - to vše byla zásluha jeho
odborného vedení. Dvakrát bylo v roce 1923 sehráno pohádkové drama ,,Potopený zvon" Gerharta Hauptmana (režie V,
Lýsek, překlad Fr. S. Procházka).

Divadelní zkoušky a zkoušky pěveckého sboru probíhaly

tehdy u starosty Sokola Josefa Matěje, kam byl převezen klavír
i knihovna z hostince U Hiaváčů (později U Durčáků),
Rok 1924 - šest divadelních představení: v přírodě hra
,,Jánošík", která měla velký úspěch a byla proto třikrát reprizována (autor Jiří Mahen, režie V. Lýsek).

DTJ hrála r. 1924 v přírodě hru .,Vojnarka" od Aloise
Jiráska. V sokolské kronice se objevuje zápis, že jejich výkon
nebyl tak dobrý, neměli k tomu vlohy. Režii rněl František
Matěj.

Rok 1926 - celkem 10 představení:23. 5.,,Rohovín čtverrohý" a ,,Veselohra na mostě" V. K. Klicpery (každépředstavení čtyřikrát), ,,Fidlovačka" J. K. Tyla - 15, 8. a 22. 8, - představení se hrálo v přírodě, u příležitosti položenípamětního kamene Sokolovny. Mistrné provedení, špatné počasí.Režie V.
Lýsek.

Rok 1927 - představení ,,Josef Kajetán Tyl" (6.6.), režie
Jaroslav Matěj (představení mělo málo diváků), V přírodě hra
,,Jánošík"a v sále ,,Grand hotel Nevada" (režie V. Lýsek).
Každépředstavení mělo jednu reprízu.
Rok 1928 - celkem deset představení: hrála se hra
,,Premiéra na vsi" od Jos. Šmahya ..Husité" od Dvořáka (obě v
přírodě, jedenkrát ve Staříči,každépředstavení mělo pět provedení).

Rok 1929 - pět představení - ,,Cácorka" (Ziegloserová)

3. 3., .,Dědečkovy housle" (Rudott) 31. 3., ,,Na letním bytě" (J.
Štotba; 30. 6. (v přírodě), ,,Ach, ta láska" (J. Štotba) 8. 9, (v přírodě) a ,,Panstvo na zámku" (Pitnerová) 25, 12. Režii her měl

Jaroslav Matěj.
Rok 1930 - jedenáct představení,

r.1929.

Konec L části.

š1o

o reprízy repertoáru

Uřad městského obvodu proskovice
se představuje
Yáženi občanépokračujeme v rubrice - informace o úřednících, o oblasti činností,ve kterých působí.
Dagmar Lišková

Pracuje na zdejším úřadě od záYí 2004 na úseku majetkoprávních záležitostí a stavební správy.
l Zajišťujeve vztahu k majetku dodržování smluv r-rzavřených
městem.

l

Upozorňujeme majiteté psů, že jako každoročněje nutno nejpozději do 31. března daného roku uhradit na zdejšímúřadě poplatek za
psa. Poplatek činí150,- Kč zajednoho psa chovaného u rodinného domu.

Tuto platbu můžetetaké poukázat na číslonašeho účtu
19-1M93253tl9/0E00. Nutno uvést variabilní rymboL l34l.
P]atba musi být provedena tak. aby byl poplatek připsán na náš
účetnejpozději 31. 3. 2010.

Pokud si nejste jisti výšípoplatku, kontaktujte zaměstnance úřadu
na teleíbnním čísle599 424 302.

V. Adámková

Počet obyvatel
K 31. 12.2009 mají Proskovice 1209 obyvate1 - z toho 593 mužů
a 616 žen.
V. Adámková

radr-r městského obvodu návrhy na zřízení l,ěcného břemene, na souhlasy s umístěním staveb na pozemcích
a se vstupy na pozemky, jejichž nemovitost je svěřena městskému obvodu, na rozhodnutí o předání dokončených investičníchakcí obvodu do dispozic města.

l V

součinnosti s orgány MOb vystupuje jako účastníkřízení
v daných případech.

r

l

Sleduje veškerou stavební činnost v obci a dbá, aby se rozví-

jela v souladu se záměry územníhoplárnování.

Přijímá písemnosti od oclboru výstavby a životníhoprostředí

UMOb Ostrava - Jih, který je stavebním úřadem pro MOb
Proskovice - stavební povolení, ohlášení stavby, kólaudační
rozhodnutí a písemnosti souviseiící s výstavbou v městském
obvodě.

l
r

l
l
l

Marie Matějová

POPLATEK ZA PSA

Připravuje pro

l
l

Ke stavebním akcín MOb zajišťuje veškerévyjádření dotčených orgánů, podál,ání žádostí k ťtzemnímu řízení, stavebnímu řízení, ohlášení stavby.
Zajišťuje správu místníchkomunikací III. a IV. třídy včetně je-

jich součástía příslušenstr,í.r,ede pasport všech místních komunikací III. a IV. třídy. zajišťuje správné užitídopravních

značek na místních komunikacích, zajišťujeagendu. týkající
se napojování nových místních komunikací a vjezdů.

Připravuje podklady k přípustnosti podle reguiativů územníhcl
plánu.

Vede agendu dle zákona o státní památkové péči,

V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, vede přehled o veřejně přístupných účelovýclrkomunikacích, stezkách
a pěšinkách. o pozemcích vhodných pro náhradní výsadbu,
l,ede seznam Významných krajinných prvků v městském obvodu. r,ede irgendlr požadavků o kácení dřevin, účastníse na
ochraně přírody a krajiny v obvodu.
Vede seznam všech rozvojových projektťr, o které městský obr,od požádal.

Spolupracirje s Magistrátem města Ostravy, odborem ekonomického rozvoje při zajišťovánívšech potřebných podkladů k
jednotlivým rozvojovým projektům.

a Zajišťuje předkládání materiálů radě a zastupitelstvu v souvislosti s realizací rozvojových projektů,

r

Spolupracuje

s

Regionální radou regionu souclržnosti

Moravskoslezsko-Uřadem Regionální rady při podávání žádosti o poskyfnrrtí dotace z rozpoč.ttl regioná)ni rady.

o Spolupracuje při inventarizaci.

.
l
l

Zajišťuje průběh azadávání veřejných zakázek.

Spolupracuje s Katastrálním úřadem.

Připravuje materiály pro radu a zastupitelstvo v rámci činností své pracovní náplnč.
,' poskytuje informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. v rozsahu své činnosti.

l

Provádění pochůzek po obci dle rozdělených úseků.
... pokračování příště
Bc, Miloslava Vidličková
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Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 22. dubna 2010 bude v Proskovicích přistaveno 8 ks velkokapacitních kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu.

Odvoz naplněných kontejnerů se uskutečnív pátek

Není snad nic krásnějšího, než dětský úsměv a rozzáíené
dětské oči. Každý z nás si jistě vzpomene na poslední Vánoce.
Pro děti v našímateřské škole takový úsměv vykouzlťravánoční nadílka. Děti v ní našly nové stavebnice, skládanky, knihy a
dalšídárky, které pro ně připravily paní učitelky za nemalého
přispění rodičů.Chtěla bych touto cestou ještě jednou rodičům
poděkovat nejen za darky, ale
v průběhu celého školního roku.

i

za velmi dobrou splupráci

Žádáne občany, aby v přípaclech, kdy již kontejnery budou
naplněny, nehromadili v jejich blízkosti dalšíodpad.

Máme za sebou první dva měsíce nového roku a za námi už
je hned několik splněných úkolů,Nejdůležitějšímje určitě zápis do ZS. který proběhl v lednu. Mateřskou školu letos opustí
třináct dětí,

Rozmístění kontejnerů K1 - K8 dne 22.4.2O1O

V posledním lednovém týdnu začalo plavání, na kteréjezdí děti každéúterý. K výcviku využívajírelaxační centrum ve

23. dubna 2010.

Kl

K2
K3
K4
k5
K6

- ul. V Tišinách, naproti domu pana Šuraba
- ul. Na Smyčce, poblíž parkoviště před
- u|. Nad Strouhou, poblíž stavebnin

Fryčovicícha zkušenosti učitelky plavání paní Mgr. D,
Pustkové,

- ul. Staroveská, před domem č.341168

MmB

- na křižovatce u|ic kalužnía světlovská
- ul. Sídlištní,poblíž domu pana Froly

K7-ul.VÚvoze

K8 - ul. Světlovská, poblíždomu pana Nováčka

Geský §vaz žen v Proskovicích
Opět uplynulo čtvrtletí,proto chceme bilancovat naše akti-

vit; a inlormova(. co připravujerne.

V prosinci se uskutečnil ve škole předvánoční jarmark ve
spolupráci se školou a školkou. Naše výstavka byla provedena
v duchu ,,Když si náš dědeček babičku bral". Byly vystaveny
svatební fbtografie našich babiček a dědečků.Rovněž jsme se
reprezentovaly výrobky našich žen z pedigu, přímo se vyráběly na prodej vánočnísvíčníkya věnce, prodávaly se koláče a
pemíčky.Myslíme si, že můžeme spoiečnou akci hodnotit kladně.

V

prosincovém zpravodaji jsme informovaly, že budeme
naše aktivity rozšiřovat. Začaly jsrne vyrábět různédozy, vě-

nečky, kr,ětináče a jiné předměty zpapiru. Na velikonoce vyrábíme vajíčkajak z pedigu, tak z různých barevných látek. Opět
zveme ženy, které by měly zájem, aby přišly, i když nejsou
členky svazu žen, mezi nás.

Byly jsme na výletě na Pustevnách podívat se na sochy ze
sněhu a ledu. zúčastnilose l 0 členek,

V měsíci březnu oslavíme 11, 3. 2010 WDŽ a 16. 3. 2010
proběhne na Obecním úřadě v 16,00 hod, beseda s videoprojekcí manželůHomolových v Číně.Zveme občany.
Svatava Sojková

V únoru navštívily děti ze 2. ííídyPlanetárium v Ostravě Porubě. Dověděly se zajímavéiníbrmace, přiměřené dětskému

o našíslunečnísoustavě a některých souhvězdích,
Třída mateřské školy se pak na několik dnů proměnila ve studovnu, ve které si děti listovaly v encyklopeiiích a knihách o
Vesmíru, hvězdách i o našíplanetě Zemi, vytvořily dalekohlechápání,

dy k pozorování, a slunečnísoustavu podle svých představ.

V

této době probíhá v

MŠmalá olympiáda, děti si tvoří

svou olympijskou kroniku, vyrábějí medaile pro vítěze, sdělují
si zážttky z úspěchů sportovců na OH.

Březen bude pohádkový. Čeká nás pohádla O víle Amálce
v Loutkovém diva-

dle v ostravě. s
O kvě-

pohádkou

tinkové, víle přijde

do MS

Divadlo

Smíšeka společně

si

zazpíváme

Zpívánkami.

se

v dubnu se zúčastníděti ozdravného pobytu

v

penzionu Eva v
Hutisku-Solanci.

O dalších pro-

jektech našíMŠ
pravidelně iníbrmujeme na inter-

netových
kách.

strán-

7ápis do MS pro školní
rok 2a1o - 20^11
Ve čtvrtek 1. 4. 2010 v době od 8,00 - 16,00 hodin se bude
konat zápis do mateřské školy pro nadcházející školní rok,

s

Rodiče si

dětmi mo-

hou prohlédnout prostory

mateřské ško-

1y,

seznámit

se s obsahem

vzdělávacích

programů a s
projekty pro
děti i rodiče.

P. Karasová
ved, uč. MŠ
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Oznámení pro
všechny aktivní Sokoly a Sokolky

Jednotné korrtaktní místo přo podnikání

Plesová sezóna v sokolovněje úspěšně zanámi a opět pokračuje cvičenívšech složek. Znovu uvádíme rozpis cvičebních hodin a doufáme, že se tělocvična naplní dalšímizájemci
o aktivní pohyb, především z řad dětí a mládeže z Proskovic.
PO: 17 - 18 Rodiče a děti
19 - 20
18
l8 - 19
ST: 11 - 19
čt: 18 - 19

út: 17 -

Břišní tance
Mladší žádi

Od 28. prosince 2009 podle zákona č.22212009 Sb., o volném pohybu služeb, vykonává Magistrát města Ostravy, odbor

živnostenský úřad, funkci Jednotného kontaktního místa
(JKM).

Podle zákona o vo|ném pohybu služeb JKM poskytuje:
.r informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování
služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní
údaje správních orgánů, které jsou příslušnék vyíízenižádosti podle jiných právních předpisů,

i

Staršížáci
Stolní tenis
Ženy relaxačnícvičení
19 - 20 Ženy aerobik

l

§§w*d§* p Fr*gk*v§eíc§n
Dalšíreprízy divadelního představení Revizor, které připravila TJ Sokol Proskovice a První Jarkovská divadelní společnost:

26.3.2010
21. 3.2010
9. 4.2010
10. 4. 2010

ve 20 hodin
ve 20 hodin
ve 20 hodin
ve 20 hodin - derniéra

Karel Franczyk

nění k poskytování služby v jiných členských státech,

obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnu-

tím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem siužby nebo mezi poskytovateli služby,

7avýbor TJ Sokol Proskovice

EVa Petrůiová

obecné informace o požadavcích týkajícíchse získání opráv-

l

obecné informace o požadavcích týkajícíchse ochrany spotřebitele v jiných členských státech,

a kontaktní údaje sdružení nebojiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek. které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcůmsiužeb poskytovat
praktickou pomoc.
Velmi zjednodušeně řečeno, JI(M poskl,tuje informace o
požadavcích týkajícíchse získání oprávnění k poskytování služeb (podnikání) v jednotlivých zemích EU a zprostředkovává
kontakt s jinými orgány v CR. které jsou přísiušnék povolování jiného podnikání než podle žil,nostenskéhozákoná.

Dalšífunkcí JKM je poskl.tor at inlbnnace o požadavcích
týkajícíchse ochran1, spotřebitele ve r,šech členských státech

EU a kontaktní údaje středisek. které mohou poskytovatelům
nebo příjemcům služb; poskrtnout praktickou pomoc.

Kontaktní údaje JKM:
Magistrát města Ostravy. odbor žii,nostenskÝ úřad,
Prokešovo nám. 8, 129 30 Ostrava
tel.: 599 443 148

e-mail

:.:t!.:,,,,tlirT ,;_ "

bilní hospicovou jednotku, na sociální pomoc pro lidi v krizo-

vé situaci, na rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění han-

dicapovaných lidí; a na humanitární aktivity Charity sv.
Alexandra. Část sbírky směřuje na humanitární-pomoc do zahraničí,konkrétně na pomoc obyvatelúm Haiti a na rozvoj cha-

_1*§§-§fu
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Počátkem lednajlž tradičně vycházelí do ulic našíobce koledníci, aby přinášeli radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
I letos tomu nebylo jinak. V našíobci se tříkrálové sbírky zúčastnilo 9 kolednických skupinek složených z dětí ve věku od 0
do l5 let a samozřejmě proskovičtí občané,bez kterých by tříkrálová sbírka nebyla úspěšná.
V této akci na pomoc potřebným lidem se v našem ostrav-

ském regionu vykoledovalo celkem 1 214 344 Kč. V

Proskovicích přispěli částkou 26 205 Kč.

Za pomoc při realizaci patří poděkování místnímu
Obecnímu úřadu a ochotným vedoucím skupinek (Pavle
Klimkové, Pavle Hribové, Pavle Tomašovské, pí Pavláčkové,
Pavle Šuleřové,Slávce Syslové, Markétě Nováčkové, Daně
Denkové, Magdaléně Slatinské, Janě Vavrečkové,Marii
Hořínkové, Ireně Edelsbergerové, které skotačivéděti doprovázely.
Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci azylového domu sv. Františka v ostravě - vítkovicích,na rekonstrukci domova pokojného stáří sv. Václava Ostrava - Heřmanice (výměna oken), provoz Hospice sv. Lukáše Ostrava - Výškovice a mo-

ritativních aktivit realizovaných Charitou CR a Diecézní charitou ostravsko-opavskou.
Na úspěšnémvýsledku letošnísbírk1, stojí koledníci a štědří dárci, Za vaši pomoc a finančnípříspěvek Charita Ostrava a
Charita sv, Alexandra ještě jednou velice děkuje a přeje vše
dobré pro vaše rodiny nejen v roce 2010,
Markéta Nováčková

o

CHAR|TA OSTRAVA
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA _ STŘED|SKO TEREZA
Charvátská B, 700 30 Ostrava-Výškovice

§harltní peěovfrt§tgká stužba - *tředisko Tereza
Nabízímeširokou škálu pečovatelských služeb dle zákona
o sociálních službách č. 109l2a06 Sb. Služby poskytujeme přímo

v domácnostech uživatelŮ s ohledem na jejich individuální potřeby.

NabízímeVám tyto služby:
r pomoc při zv|ádání péče
o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně;
. zajištěnístravy z vlastních
kuchyní (Hospic §v. Lukáše,
CHD sv. VácIav);
r pomoc při zajištěníchodu
dcmácnosti - úkl;d, praní,
žehleníapod";
r zprostředkování kontaktu se
společenským prostřed ím

.
.

{návštěva lékaře,
procházka, kulturní aktivity apod.);
možnost zprostředkování zapůjčeníkompen začníchpomůcek
(např. chodítka, toaletní židle);
sociální poradenství např, pomoc při vyřizování žádosti
o příspěvek na péči.

Pečovatelskéslužby jsau poskytovány na základě Žádosti
o poskytování služeb CHPS {dostupné na www,ostrava.caritas.cz}
za úhradu dle platného ceníku {např. cena oběda 48,- Kč, dovoz
oběda 18,- Kčl1 oběd, 20,- Kč/2 obědy}.

K§NTAKT:

Bc. Hlichal Panáček, tel.: 59§ 5§8

83{ 37§,
e-rnail: cho.chops@caritas.cz web: www,ostrava.caritas.cZ
5(}4, 737

*§Tffiev&!!!
PrajeK &ylpoďpořen doťcc§ z razpočftl sťařgťárníha mésfa astravy.
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řLffi-PL[§|V*
www.plo§-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava * Nová Bělá, Mitrovice ,724 ů8,
Otevírací doha: Po * Pá 8;0ů -15:00 rrebo po teleŤbnické domluvě na tel,: 722 55a 000
DOPRAVA ZDARIVIA - při celkovém rrákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

§odáme Vám kompletní noyé oplocení včetně montáže
PLOTY - PLaTIVO -

zab}váme se výstavtrou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kampletní nabidku zboži a služeb
naleznete na www.pl*ty-pletivo.cz
Dále nabízírneGARÁŽovÁ YRATÁ OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekčnía to
.iak ručnítak s polronem na dálkové ovládání, včetně rnontáže. Více informaci naleznete
na uryyrv.vrata-Qstrava,cz

prodáváme také rÚ.ln NA ŽIrý PLOT OD 1{} Kč. Kompletní nabídka je na
wu.rv.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 'í'l'í
Prodej KRJI{IVA

l0ů cm
125 crn

|50cm
l6ů cm
l&0 em
3fiů cryl

PRO P§Y wrvw.pro-psy-krmivo.cz

Kč
56 Kč
59 Kč
6? Kč
sl Kč
s4 Kč
45

25m

1.1?,5Kí

?5 rn

Kč
|.475 Kč
l.ó75 Kč

?5m
ž5m
25m
25m

1.400

2.025

Kř

Z"I{X}

Kč

Fři př*,ďl*ž*ní tohgt$ inz*rátu máme prn Yá* drobný dárek

ll

: ; }.J
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Zajín:árt* s* § fstsvoltai*k* *l*ktrarny?

§o|ární panely?
§mýštíte ek*i*gicky?
Chc*te n* t*nr ivydělat?

"jsrc* *p*§*č***ž.
éc.Ť*rá ls{ * §*ť§= rgŤl{€*"ií.

S*m* g*r*v*xa*j**":* v§est*

á

K*gtŤxkt

fcosun Energy

*§*ktr*r*5,.

Teslova 28
709 00 Ostrava * Přívoz

Zajišt'ujeme speciální úvěry pro
fotovoltaické elektrárny
na rodinné domy,

G§M: +420604391 015
G§M: +420 602 685 118

wtlř\ť.**§§uf,!.tx
Na ztracené věci se můžeteptát
i na ostravské městské policii
ostravštístrážnici řeší každý měsíc několik desí-

tek nálezů. Obracejí se na ně lidé, kteří našli nejrůznějšítašky, kabelky, kuffíky, klíče,doklady, mobilní
telefony, jízdníkola a spoustu dalších věcí, které je-

jich majitelé někde zapomněli. Také sami strážníci

při výkonu služby nacházejí velice často opuštěné věci,
Výjimkou není ani elektronika, např. v loňském roce 2009

strážníci převzali nalezený televizor. Avšak nejvíce překvapení
vzbudil zíejménalezený náhrobní kámen ve Slezské Ostravě v
roce 2006. Byl pohozenjen tak v trávě, nepoškozený, s vytesa-

NCV§

s.r.o,

il-gtt*i* : *b*§t*# *] ***§tl ťt.*č

ným jrnénem rodiny, jejížpříslušnícipod ním měli být zřejmě
pohřbeni.

Jen v roce 2009 se strážníci zabývali celkem 684 nálezy.

Osud nalezených věcíjejasně stanoven zákonem. Končína
městských úřadech podle místa náIenl. V Ostravě však zvolili
možná poněkud zdlouhavější cestu, aie pro majitele ztracených
věcí jistě příjemnější.Pokud se podaří zjistit majitele věci, např. podle dokladů v nalezené tašce, je dotyčný osloven a vyzván, aby si svó věci přišel vyzvednout na příslušnépracoviště
Městské policie Ostrava, popř. jsou mu nalezené věci zaslány
poštou. Řada zapomněttivých majitelů je také osobně kontaktována místním strážníkem-okrskářem. Teprve pokud se majitele
nepodaří zjistit nebo pokud na výzvy k dostavení se nereaguje,
jsou nálezy předávány na místně příslušný úřad městského obvodu, Zde mají za tímto účelemzíizena oddělení ztráí a náIezů,.

Pokud se kterýkoli občan obrátí na Městskou policii

- přípravné Ť*sŤy nů Vš
W\4{ú/.n§Y5.C4

Ostrava, dozví se, zdabylajím postrádaná věc nalezena a předána strážníkůma kde se právě nacházi. Zda dosud na pracovišti městské policie nebo zda byla již odeslána na úřad. Občané

se mohou dotazovat prostřednictvím telefonních lkinek

599 414 156 až 159 v pracovní dny vždy od 7 do 13 hodin.

č.

Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava
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BASF §tgvební hmoty Geská republika s.r.o. a poraden§ká kancelář
FRE§HI pořádají setkání pro zájemce o dotace

Ť5 ffiffie-ffiffi& ffiffiffi#ffi&ffi
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Uteqý 30. 3. 2010 od 17:00 hodin

obecní úřad - za§edací místnost proskovice
Propočet dotací a investic na místě, při předložení
projektové dokumentace Vašeho domu - 7 D A R M A
Srdeěně zveme : majitele rodinných a bytových domů, společenství
vlastníkůbytových jednotek a bytová družstva.
tel: 739 057 193
www. projekt-zelena uspo
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