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Cyklostezka - od myšlenky
k realitě
Konečně jsme se dočkali. Nic výstižnějšíhomne úvodem
tohoto zamyšlení nenapadlo. Málokdo z nás si povšimnul, že
jsme byli široko daleko jediný městský obvod (nebo obec), který dosud neměl na svém územíani metr cyklostezky. Dnes je to
už naštěstí minulostí. Cyklostezku máme v provozu, přestože
dva poslední úseky jsou zatím oficiálně před kolaudací a následném slavnostním otevření, o němž vás budeme včas informovat. Celý projekt byl financován z prostředků Evropské unie
a města Ostravy, což je uvedeno i na pamětní desce na začátku
trasy u Staré Bělé i na konci řetězového mostu.
Ze jde o rozumně investované peníze svědčíi fakt, že i přes
krátkou dobu, po kterou je stezka využívána,si našla spoustu
příznivců,a to nejen z řad cyklistů. S potěšením můžeme konstatovat, že ji navštěvují také stoupenci malých koleček, při,
pevněných na botách nebo jezdících prkénkách (asi bych měl
napsat ,,in-line-isté a skateboardistó"). Kromě nich na stezce
můžemepotkat maminky s kočár§ a spoustu lidí, které prostě
Iékáhezká procházka Poodřím. I když jsou cyklostezky zřizovány výhradně pro cyklisty, chtěl bychje vyzyat touto cestou k
jisté benevolenci k ostatním návštěvníkům,kteří by se měli zase na oplátku chovat ohleduplně k cyklistům a nechodit napří,
klad středem stezky. Chápu obě strany, protožejsem si sám vyzkoušel několikrát obě role.
Musím íict, že plně si vychutnat krásu okolní krajiny lze z
jedoucího kola jen stěží,Můžese tak snadno síáí.,žesi nevšimneme jednoho z nejkrásnějších míst Poodří, k jakým úsek cyklostezky od hrázky k řetězovému mostu přes Ondřejnici bezesporu patří. V této souvislosti bych chtěl vyzvat všechny uživatele k maximální ohleduplnosti vůčiokolní přírodě.Zejménato
platí pro nezvané návštěvníky, j ako j sou zejména uživ atelé rinných motorových vozideI, aby potlačili svou chuť projet se ,,načerno" mimo běžnésilnice po hladkém povrchu. Bezohlednosti
ie kolem nás i tak více než dost.
Pokud bychom trochu zapátral'i v nedávné minulosti, tak si
vzpomeneme na počátečnínepochopení a naštěstí nepotvrzené
obavy z ínyaze zlovolných cyklistů. Tady je třeba připomenout
nemalé zásluhy starosty Jiřího Matěje, ktery stál u zrodu této
akce od první myšlenky, přes jednání s oponenty až po vlastní
realizaci. (Nelze si nevšimnout značrÉpodobnosti s vývojem
akce ,,sběrný dvůr"). Že rczhodné nešló o snadnou zďležítost
vám mohou dosvědčit všichni zaměstnanci našeho úřadu městského obvodu, bezjejichž úsilínad rámecběžných povinností
by tento projekt nemohl být úspěšnězrealízován. Velký dík si
zaslouží také ti, kteří umožnili nezištně vybudování tóto všeobecně prospěšné stavby na svých pozemcích. Je jen škoda, že
zatím scházi napojení kolem ulice Na Lukách (katastr Staré
Bělé) na cyklotrasy v Polance u mostu. Snad se v dohledné budoucnosti dočkáme.
Ještě se najdou jedinci, kterým cyklostezka radost nepřináší.V jednom se ale shodneme asi všichni, a to ve významném
zvýšeníbezpečnosti provozu zejména pro naše děti. Stále totiž

platí, že cyklisté omezují řidiče aut

Z usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Proskovice

2l. zasedání zastupitelstva

se uskutečnilo mimo plánovaná
zasedání 11. 8. 2010. Zde zastupitelé proje<lnávali řešení zá-

stavby pod vrchem Klinec

všem přeje

Zdeněk Dvorský

"Sídelního útvaru

nalo petici občanůk řešení přístupové komunikace k Sídelnímu
útvaru proskovice.
Zastupitelstvo vytýkalo radě, že nebylo informováno o této připravované výstavbě. Obsahem petice občanůžljícíchna ulici V
Uvoze byl protest a nesouhlas s tím, aby přístupová komunika-

k sídelnímu útvaru Proskovice vedla po ulici V Úvoze.
Usnesením zastupitelstvo rozhodlo:
- aby rada požádala odbor dopravy o přezkum rozhodnutí č.
212010 silničního správního úřadu městského obvodu
ce

proskovice.
- aby v rámci stavebního řízení stavebník na své náklady vyspravi1 silnici V Úvoze do stavu odpovídajícíhopožadovanému využitív rámci stavby a po ukončenístavby ji upravil do
stavu trvalého využitív občanskézástavbě,
- vyhradit si rozhodování v záležitostech patřících do samostatné působnosti a to:
l ve věci změny charakteru městského obvodu
l ve věci vzniku výstavby sídelních útvarů
l ve věci výstavby liniové infrastruktury,
- pověřit radu, aby doplnila své rozhodnutí č.139166 bod 2 ze
dne ] . ] .2009 o podmínku pro souhlas MOb Proskovice v územním řízení s "Technickou infrastrukturou sídelního útvaru Proskovice, za předpokladu vybudování odpovídajícíko-

V Úvoze včetně chodníků,která by teČrrnicky
(včetně těžké techniky) unesla zvýšený provoz, jak v období

munikace

výstavby, tak po skončenívýstavby "Sídelníhoútvaru
Proskovice".

22. zased,áni zastupitelstva se konalo 8. 9. 2010, zde bylo
projednáváno:

- byla

-

a íotéžplatí naopak.

Přičemž v druhém případě jde často spíše o ohrožení.
Hodně šťastnýchkilometrů nejen na našícyklostezceYám

- vznik

Proskovice" a přístupovékomunikace k RD". Zétroveíprojed-

-

sestavena pracovní skupina která připraví návrh na řešení přístupové komunikace k Sídelnímu útvaru Proskovice,
schválení Zprávy o hospodaření městského obvodu
Proskovice za I. pololetí 20l0,
rozhodnutí odložit projednávání bodu programu Vyhlášení
záměru na podání cenové nabídky na veřejnou zakázku
"Projektová dokumentace na opravu místníkomunikace V
Úvoze" až po výsledku jednání pracovní skupiny a stáhnout
tento materiál z bodu jednání 22. zasedáni zastupitelstva,
rozhodnutí o odložení vydání stanoviska k umístění záměru

rozsáhlé liniové stavby ,,Ostrava,

V Úvoze,

Slaný,

Pokračování na str. 2

)

Buková 24512,

- projednala návrh aktualizace cenové mapy stavebních po-

Pokračování ze str.

1

Distribuční trafostanice, zemní kabely VN, NN" do doby
přepracování projektové dokumentace.

Z usnesení Rady Městského obvodu Proskovice
Rada na svých schůzích mimo jiné;

- rozhodla o vyhlášení záměru na podání cenové nabídky k veíejnézakázce ta zpracování projektové dokumentace

-

,,Zvýšeníbezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici
v ostravě - proskovicích"
projednala odpověď dopravního inspektorátu Policie ČR, ve
které se jedná o účinnáopatření na ulici Staroveské a omezení průjezdůntrkladních vozidel v obou směrech jízdy,
rozhodla v souvislosti s poskytnutou účelovoudotací na výstavbu Cyklostezky Proskovice - trasa green ways a v souvislosti se zajištěním publicity tohoto projektu, o pořízení2
pamětních desek,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky na oplavu místního roz-

-

-

klirnkovice,
hlasu v proskovicích. s íjrmou petr Šiníček,
rozhodla o zadáni veřejné zakázky na opravu části kanalizace na ulici Na Pastvinách s firmou Pavel Matěj, Proskovice.

rozhodla o nejvýhoclnější cenové nabídce podané firmou
HHP Projekt, s.r.o, na zpracování projektové dokumentace
,,Zvýšeúbezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici
v Ostravě - Proskovicích".
- rozhodla vyzvat k podání nabídek dodavatele na akce
hřiště Proskovice", "Projektová a multifunkční
,,Víceúčelové
učebna - stavební práce "Projektová a multilunkčníučebna
dodávka interiéru a informačních technologií včetně montá7,e

- projednala písemnou žádost ] členůzastupitelstva MOb

-

-

o

svolání mimořádného zasedání zastupitelstva s návrhem programu jednání,
rozhodla o zrušeníčásti svého usnesení č.684/6I bod 3) ze
dne 4. 5. 2009 s ohledem na skutečnost, že není vjejí kompetenci rozhodovat o majetku obce,
rozhodla o zadáni veřejné zakázky na provedení druhé seče
proskovických Pastvin s firmou David Syslo,
yzala na vědomí intbrmaci o projektu ,,Ostraváci běžípro
Ostravu 2015", který připravuje tým Ostrava 2015 ve spolupráci se statutárním městem Ostrava jako podporu kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury v roce 2015.
Termín akce je stanoven na2. a3. záíi2010,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky na stavební akci
hřiště s umělým povrchem" firmě
,,Sportovní víceúčelové
Strabag a.s.,

- rozhodla o zadáni veřejné zakázky na stavební akci
"Projektová a multifunkčníučebna - stavební práce" firmě
Ing. Martin Kunz.
zaďárrí veřejné zakázky na

- rozhodla o

akci "Projektová

a

multifunkčníučebna - dodávka interiéru a informačních

-

technologií vč. instalace" firmě Olvork, s.r.o,,
rozhodla požádat o přezkum Rozhodnutí č.2l20I0 o povole-

ní připojení účelovékomunikace k místníkomunikaci V

Úvoze a doplnit své usnesení, týkajícíse rozhodnutí o připojení k této komunikaci.
- rozhodla o spolufinancování na pořízení nového putovního

-

zemků městaOstravy, kteráby mělabýt účinná od 1. l. 2011,
doporučila zastupitelstvu rozhodnout o vyhlášení záměru na
podání cenové nabídky na veřejnou zakázku "Projekto\,á dokumentace na opravu místníkomunikace V Uvoze",

poháru pro hasičskou soutěž SDH Proskovice,
rozhodla o podání žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace na opravu oplocení areálu Mateřské školy na ulici

Hedakčnírada

lnformace pro oběany o konání voleb
do zastupitelstev obcí
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 18. 6. 2010 byl vyhlášen termín voleb do zastupitelstev obcí.
Tyto volb1, se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010.

Dne 15. října 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 hodin
do 22z00 hodin.
Dne 16. října 2010 (sobota) se buďe hlasovat od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
Překážkou ve výkonu volebního prái a. pro kterou nelze hlaso-

vat, je zákonem stanolené omezení osobní svobody z důvodu o-

chrany zdraví lidu nebo zbal-ení zpusobilosti k právním úkonům.

Yolební místnostípro tyto volby bude
ZASEDAcÍ uÍsrNoST v budově Úřadu
městského obvodu Proskovice, Světlovská
2182, Ostrava-Proskovice.

V případě. že se občan nemůže ze závažných. zejména zdravot-

ních důr,odůdostavit do volební místnosti, můžepožádat o to,

aby moh1 hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu i,o1ebního okrsku, pro který by|a okrsková volební komise zřízena. V tirkovém případě vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřednío-

báikou a h]asovacími lístky.

M. Vidličková

A iak to vypadá u §běrného
dvora?
Někteří občanépŤivážeji odpad pozdě, po ukončeníprovozu. Hromady odpadu, velkou sedačku i s Kesly nechají stát
před branou. Nedávno nějaký ..Bivoj" přehodil přes bránu sprchovací kout. Rozbité sk]o a ostatní materiál ať uklidí, kdo
chce. Zaměstnanec OZA, pan Libor Kunz, dělá svou práci zodpovědně, takže po neukázněných, bezohledných zíkaznicich
ukIízí.

Zbytečná práce navíc. pocit bezmoci člověku optimismu
nepřidá| Dalšímnešvaremje parkování osobních aut před vraty sběrného dvora. kam přijíždíi v neděli sběrné auto OZApro
sobotní odpad a bohužel kvůli neukázněným řidičůmmusí odjet s nepořízenou.
Všemjsoujasné klady sběrného dvora a většina občanůvyužívájeho služeb, stejně jako kontejnerů pro tříděný odpad,
systematicky. Přejeme si, abyste využívali jeho služeb v provozních hodinách. Změna provozu nastane v listopadu.

středa a pátek
v sobotu

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

Marie Matějová

Kde isou vizážisté našeho
ehování?
Ovládáme počítače,jezdíme skvěIými auty.vlastníme drahá
kola, dokonalé mobily,oblékáme značková trička, kalhoty, ani
boty nebývají levné, dbáme na vnějšíúpravu zevnějšku, ale
"učesat" svoje chování se nechystáme?
Je neuvěřitelné.že pan Imrich Šurab - toho času technický
pracovník MO Proskovice - uklízína našich dvou zastávkách
nepořádek po našich občanech. či mládeži. když u každéjsou
odpadkové koše? Při sečenítrávy kolem cyklostezky objevuje
hromady shnilých jablek a posečenétrávy ze zahrad. když o
pár rnetrů dálje sběrný dvůr? Nestačíuklízet po seancích naší
..tvořivé mládeže"u Proskovjanky hromady perlahví. papírů.
cigaretových špačkůa jiného odporného odpadu. Nakonec to
dopadá tak, že lidé, kteří chtějí U Psoty oslavit svatbu, uklízí
sami celé prostranství, protože jim je za ten svinčíkhanba.
Opět ukázka morálky a chování! Nekonečnou starostí je pro
MO také situace u hřbitova-stále se opakujicí ,,nájezdy"cízích
aut s odpadem, ktery je nejen v kontejneru,ale hyzdí jeho okolí i prostor lesa. Spolupráce s policií samozřejmě existuje,ale
noční,,nájezdy" jsou neuhlídatelné. Pokud máme narušitele obecního pořádku mezi sebou, měli by své chování okamžitě zastavit. Techničtí pracovníci MO nejsou vaši otroci, slušníobčanémají zájemmit kolem sebe čisto a vaše svoboda má své
meze dané zákonem!

Vandalismus a porušování veřejného pořádku budeme tres-

tat

Pokutami|

Uřad městského obvodu

Proskovice se představuje
yáženi občanédnes končímes rubrikou - informace o úřednících, o oblastech činností,ve kterých působí.ajako poslední
z úřadu se zde představuje:

Milos|ava Vid|ičková - tajemnice
Tajemnice úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšímizvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon
přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele vůčipracovníkům Úřadu Městského
obvodu proskovice, dále v rámci své činnosti:

r
r

Přeji učitelůmi žákům,aby školní rok byl ve znamení vzájemného respektu a pochopení, aby se ve škole dařilo inspiraci
a originalitě. Učiteléjsou ústředními postavami vzďě],ávání a na
jejich schopnostech, odhodlání a úpělivosti stojí a padá úspěch

r

l

l

r

l
l

Sbíráme staré baterie, vysloužilé drobné elektrospotřebiče učímežáky třídit odpad
Podporujeme vzďélávání africké dívky Aichy Diaby - učíme
žáky, že ne každý má to štěstíse naučit číst,psát a počítat
Co l4 dnů se schází ředitelka školy s volenými zástupci tříd.
žákovskou radou - učímežáky principům demokracie

vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád Úřadu MOb

a dalšívnitřní směrnice.

odpovídá za personální práci, odbornou průpravu zaměstnanců a sociální rozvoj, za zkvalitňování řídících,správních a ostatních činností úřadu; za ochranu osobních údajůosob při
plnění úkolůúřadu, za realizací zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k intbrmacím v činnosti úřadu, za pořizování zápisťr o průběhrr zasedání Zastupitelstva a Rady MOb
Proskovice a usnesení ze zasedáni Zastupitelstva a schůzí
Rady MOb Proskovice a jejich přístupnost pro veřejnost, spolupodílíse administrativně na kontrole plnění usnesení rady a
zastupitelstva MOb.
určuje dobu čerpánídovolené a poskytuje pracovní volno zaměstnancům úřadu, uděluje souhlas zaměstnancům k pracovním cestám.
prostředky,

a vede, v souladu

se zákonem o střetu zájmů, registr oznámení

o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, d,arech a záv

azcich veřej ných funkcionářů,

o podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývajícíz výkonu
státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu,
není-li k tomu oprávněn jirrý pracovník úřadu,
o navrhuje radě MOb organizačnířád úřadu a jeho změny, včet-

t

ně změn organizačnístruktury úřadu,

je organizačním pracovníkem Kontrolního výboru Zastupitelstva MOb a organizačním pracovníkem zpravodaje

Proskovický Florián.

co nás ve škole čeká:
celoročníakce

koliv)

sta-

o jako správce rozpočtu sleduje hospodaření s rozpočtovými

školy.

Sbíráme stalý papír, tradičně se umisťujeme do 3.místa ve sběrové soutěži ,,Papírová škola" ( můžetepřivézt ke škole kdy-

plní úkoly jí uloženézastupitelstvem, radou MOb nebo

.a stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancťtm města zařazeným do Úřadu městského obvodu
Proskovice, auzavftá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě zmocnění starostou,

7e žwota školy

Mezi učiteli, žáky a rodiči dochází běhern školního roku ke
vztahu, který by měl být plný důvěry a vzájemného respektu.
Nechybí-li v něm navíc nezbytná disciplína, pak by mělo ve
škole vládnout zdravé a tvůrčíovzduší.

(dále jen MOb) nebo zvláštnímu orgánu MOb,

roStou,

Marie Matějová

Každý, kdo chodil do školy, ví, jak těžkéje se po prázdninách vracet do školních lavic. období volnosti skončilo. začíná
doba povinností. Nejmarkantnější je to vždy u těch, kteří do
školních lavic zasedají poprvé, Prvňáčkům začala dobrodružná
cesta za poznáním. Jejich průvodci na této výpravě, tedy jejich
učitelky, jim i sobě přejí, aby se expedice vydařila, neztroskotala, aby radost z učenívydržela co nejdéle.

zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které

jsou zákonem svěřeny radě městského obvodu Proskovice

Miloslava vidličková

l Co
r

14 dnů se schází redakčnírada školníhočasopisu
Floriánek - multimediální výchova
2.10. workshop v ZS - staré lechniky zpracovávání textilu
(česánívlny, předení, tkalcovské stávky, karetky, prosienky,
plstění,...) - organizuje sdruženíCesta ke kořenům (iž pro-

běhla jedna

ieií velmi zdaíilá akce v

Medobraní)
a 6.10. projekt Den zvířat

červenci v MŠ-

Pokračování na str. 4
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Tvořivé odpoledne nejen
věnců, svícnů,ozdob.

s

rodiči v MŠ- výroba aclventních
Eva paličková

Pokračování ze str. 3

a V ýdnu od

18. do 22.10. (přesný termín bude na plakátech a
pozvánkách) proběhne ve spolupráci s ZO ČSŽa svazem včelařů ze Staré Bělé Odpoledne s rodiči ve škole
a 25.10. Halloweenské tvoření v MŠ- výroba lampionů z přírodnin, výstavka vyřezávaných dýní
a 26.10. Halloweenský pochod Proskovicemi ve spolupráci s
místním SDH, Městskou policií Ostrava

listopad

l

Projekt pro budoucí prvňáčky ,,Těšíme se do školy" - proběhnou dvě setkání, vždy v úterý

prosinec

a 3.12. tradičnívánoční jarmark
a Rozsvícenívánočního stromku s mikulášskou nadílkou v Mš

l

Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm - ,,Vánoce na
valašskédědině"

po,:piáidfiiňáéfi'.ť MŠ
Po krátkém období prázdninového klidu se mateřskou školou ozývá dětské švitoření, zpěv a smích, Ze tíidy Broučků(-

ní. Věřím, že i v letošním školním roce budou děti rády mateřskou školu navštěvovat a že zde prožlji i se svými rodiči mnoho hezkých společných chvil. Všem zaměstnancům mateřské
školy, školníjídelny a zátladní školy přeji spokojené děti a rotji če.

Danuše karasová, vedoucí učitelka Mš

l.třída)občasipláč.

Děti se vrátily plny zážitkit z dovolené s rodiči, prarodičl.
Jejich vyprávění nebere konce. Všichni chtějí své příběhy povědět kamarádům i paní učitelce, Některé své zážitky vyjádřily
i kresbou. A tak si pomalu začínajízvykat na nové kamarády,
paní učitelky ažtvot v mateřské škole.
O prázdninách proběhla ve třídě a šatně Motýlků ( - 2.třída)
výměna podlahové krytiny a nábytku. Velmi rádi jsme tuto
změnu přivítali. My, paní učitelky, které měly staíost o bezpečnost dětí, děti a rodiče, kteří byli nadšeni z útulnéhoa velmi
pěkného prostředí. Běhat a hrát si budou děti mnohem bezpečněji.

V nadcházejícím školnímroce nás čeká spousta práce. Nově
příchozím dětem vytvořit podmínky pro adaptaci, předškolní
děti nasměrovat správným směrem pro vstup do základní školy. K tomu všemu máme přizpůsoben ŠVP s názvem Od jara do
zimy. Kroužky budou i letos pro děti zejmóna starší, které nemají problémy s adaptací. Od záííbudeme s dětmi jezdit na bazén ve Fryčovicích,přivítáme také divadla v mateřské škole a i
pro rodiče máme v letošnímroce připraveno nejedno překvape-

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

UĚSISXÉHO OBVODU PROSKOVICE
zLl. PoLoLETí zoto

Název

Upravený Plnění Vo plnéní
rozpočet rozpočet v Kč upraveného
Schválený

Kč v tis. Kč
rozpočtu
Daňové příjmy
462 502 588.307,00 II2,10
Nedaňovó příjny 1.426 1,489 861.871,30 57.88
Přijaté transfery
14 l0,704 5,498,599,03 51,37
konsolidace
Financování 587 82
61.600,00 15,12
v tis.

5.1

+

PŘíJMY CELKEM
Běžné

7.589 12.797

výdaje 7.589 8.883
výdaje 0 5.135

Kapitálové

VYDAJE CELKEM

7.589 14.018

7,010.378,23

54,78

3,244.11I,80
2,829,915,93
6,074.687,73

36,53
55,11

43,33

Mezi daňové příjmy obce patří místnípoplatky ze psů, za

uživáníveřejného prostranství, správní poplatky a poplatky z
provozovaných výherních přístrojů,Nejvýznamnějším daňovým příjmem obce je daň z nemovitostí.
Mezi nedaňové příjmy obce patří přťmy z pronájmů pozemků, nebytových a bytových prostor, z pronájmu hrobových
míst, z úrokůbankovních vkladů, sankcí a přestupků.
Přijaté transferyjsou investiční účelovédotace a neinvestičníúčelovédotace ze státního rozpočtu a od statutárního města Ostravy.

Do běžných výdajů řadíme veškerévýdaje spojené s činností, správou, údržbouměstského obvodu, Z výdajil jsou také
poskytóvány neinvestiční účelovedotace neziskovým organizacimv městském obvodě a příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ZŠa MŠ.
Mezi kapitálové výdaje patří výdaje souvisejícís pořízením dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného
majetku.

Táňa paličková

ochotnické divadlo v proskovicích
Historie
Zpéváci

závérečná třetí část

Vlastimil Palička, Jarmila Lyčková-Paličková, František
Novák, Stanislav Novák, Josef Borovec, Jarmila Borovcová Kašpárková, Miloslav Kašpárek, Jaroslav Kašpárek, Ludmi|a

Jařabáčová, Alois Borovec, Libuše Borovcová-Kadlecová,
Oldřich Borovec, Marie Kunzová, Libuše Neuwirtová, Vlasta
Kadlecová-Firlová, Lucie Matějová, Václav Válek, Vítězslav

Válek, František Lyčka-Míček,Emil Borovec, Marie
Borovcová-Foltová, Jaroslav Novák, Věra PaličkováJařabáčová, Zďeňka Rozehnalová, Milada Bočková,
Květoslava Borovcová, Ludmila Vrbová
Jana Paličkov á-

J aí ab

áčová, Ji tka Kuklová, Sylva Golková,

Stanislav Golka, Jana Adámková, Miroslava Kadlecová-

Kuncová, Jaroslav Kadlec, Marcela Kokešová-Slatinská, Věra

Urbánková, Marie Krátká, Karla Kaločová, Břetislav Kaloč,
Alois Lýsek, Jindra Kolková-Lýsková, Libor Lýsek, Zdenék
Lýsek, Marie Kašpárková-Matějová, Milada KašpárkováKonečná, Hedvika Borovcová-Sýkorová, Marie SýkorováKopecká, Anna Matěj o v á, Zdenék B arabáš, Sylva B arabášová,

Eliška Šolcová, Slávka Dudová-Slatinská, Eva Firlová,

Vladimíra Foltová-Šrubařová, Šárka Bočková-Kelblová, Jan
Kelbl, Danuše Šmídová-Sýkorová, Marcela Balcarová, Jiří
Madusiok, Jan Syslo.

podmínky pro zkoušení i lepšíuplatnění hudby. František
Lýsek tehdy vedl tzv. trubačský sbor, který vystupoval při slavnostních příležitostech v obci.

Pak začala svou činnost dechovka pod vedením Josefa
Borovce st. Bylo založeto Odborové sdružení hudební v republice Československé, odbočka Proskovice, kde hráli muzikanti ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Staré Bělé, Výškovic, Nové
Bělé a Krmelína.
Zachoyala se evidence muzikantů, kde jsou uvedeny i hudební nástroje na které hráli. Objevuje se i fagot, lesní roh,
housle, flétny a akordeon; nástroje, kterých bývalo často využito v komorních sestavách pro doprovody v divadelních hrách.

V 50. letech se ujal vedení Josef Borovec ml, a vznikla i tanečníhudba, která se uplatnila hlavně na estrádních večerech,
Slavnými konferenciéry 60. a'70. let byli Jar. Stonišová,
Vladimír Matěj, Jitka Sýkorová a Karla Kaločová. Estrádní večery a některé koncerty se dochovaly ve zvukových záznamech
(sou uloženy na CD v archivu obce).
Současnost - 1. Jarkovská divadelní společnost

Myšlenka obnovit divadelní činnost v Proskovicích napadala mnohé milovníky ochotnického divadla, ale stále chyběla
výrazná osobnost, která by ji zrealtzovala.
Stalo se tak až v roce 2002 jedné deštivénoci někdy v listopadu v Jeseníkách, kde pár kamarádů z Jarkovské ulice trá-

Hudba

v

hudba. Po otevření hostince U Psoty v roce 192'7 nastaly lepší

proskovicích má dlouhodobou tradici hlavně dechová

vilo nevydařený turistický víkend. Došlo v družnézábavěkpíí

Pokraěování na str. 9

Život je rytmus, pohyb a řadost
aneb odešla Legenda přoskovického Sokola
2l. 08. 2010 zemřel v 87 letech Ing. ČestmírMatěj, významná osobnost našíobce. Široká veřejnostjej znalajako zapáleného turistu, horolezce, lyžaíe,cvičitele TJ Sokol. Dlouhá léta pečoval o TJ Sokol v roli starosty. Jeho zájem vysoce převyšoval povinnosti. Sokolské starosti
byly stejně důležitéjako rodinné. Myšlenka výchovy mladé generace k
fyzické a morální ,,zdatnosti" se stala jeho celoživotnínáplní. Vychoval
řady mladých lidí k tomu, aby se spor1 stal součástí jejich života, a působil na ně svým osobním příkladem. Ve svém občanském povolání stavebního inženýra patřil k váženým odborníkům a za kvalitu své práce
byl náležitě oceňován.
Rozloučili jsme se s nim 2'l . 8. 2010 v obřadní síni v OstravěVítkovicích. K našemu poděkování zapráci pro obec a příkladný vliv na
výchovu mladé generace připojujeme par střípků vzpomínek členůTJ

Sokol.

]:í ,.

Rada Mo proskovice

František Grygar: Česťujsem znal odmala, v podstatě suploval
mého dědu a staral se o nás všechny, kteří jsme k němu chodili do cvi-

čení.Na lyžák mi dokonce půjčilsvé skvělé 190ti cm lyže zn. Artis
(do té doby jsem jezdil nalyžich do 150 cm), lihový vařič, zkátka
vše, co jsem na hory potřeboval.
V sokolovně jsme často hráli oblíbenou hru ,,Heja heja" s filcovým pukem a krátkou hokejkou podle pravidel cvičitele Česti a já dodnes nevím, proč se ta hra jmenovala právě Heja heja. Pamatuje si t<l
vůbec někdo?
Do Proskovic jsme se nastěhovali teprve v roce 2000, takže na pana Cesťu (takhle jsme byli zvyklí, že ho 1idé oslovovali) márne vzpomínky až z doby, kdy už byl v pozdním věku a nebyl přímo zapojován do dění v Sokole. Přesto jsme se s ním setkávali na půdě
Sokolovny, kam vždy rád přicházel, plný energie a by1o vidět, jak ho
těší, že jeho práce našla své pokračovatele. Byl taky velký fanda obnovení činnosti divadla a trochu úsměvnáje naše vzpomínka, kdy dorazll na divadelní představení ,,První Jarkovské" s velkým zpožděním
(špatně si přečetl hodinu začáíkll
veni). ale i přesto nutil do

kladny částku značně převyšujícídoporučenou hodnotu vstupného.
Byla to známkajeho velkorysosti i toho, jak dobře si pamatoval ne-

lehké okolnosti financování činnosti Sokola. Přestože jsme ho neznali dlouho, jeho milou tvář plnou ochoty a vůle si budeme pamatovat
pořád.

Karel a Jana Francxykovi

Eva Petrůjovtí., Moje první vzpomínka na pana Česťu, jak mu
všichni říkali, je stará už 30 1et. Jako by to bylo včera: bílétílko, modré tepláky - malá postavička uprostřed urostlých chlapů, přesné pohyby a obrovské zaujetí při cvičeníspartakiádní skladby mužů. A takovéhojsem ho znala po celá léta. Nejdříve v roli předsedy tělovýchovné jednoty, později staíosty Sokola, cvičitele žáků,nadšeného lyžaře
a turistu. Vzpomeňme najeho legendární každoročníturistické výšlapy z Veřovic na Javorník. Všichni jsme tam s ním byli několikrát.
Jeho lyžařské a tulistické zájezdy do Beskyd, na Fatru i do Tater patří k nezapomenutelným zážitkůmvšech, kteří jsme s ním jezdili. A
třebaže pan Cesťa už není mezi námi, ty hezké vzpomínky na něj nám
nikdo nemůževzít-
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Výsledková listina z 9. roěníku
íotbalovéhoutkání
O Pohár Pepy Pazderny
TOLUEN OSTRAVA
2. VELYTREND
3. 1. FC PORT oFALEXANDRIA
4.TJ - KOKIN
5. TGV
1.

a.zgvrÁct

7. SSC OSTRAVA

Pořtídajícídružsno

BOCA
9. PROSKOVICE
10. VC BEERCELONA
] l. HK - VYHLA
tz. srl'RÁ nĚlÁ
8.

Nprr-Bpšívt snaxKÁŘBM ByL RoBERT rašíčpt<

NBlLgpší stŘpLBc: I-urÁš ToMAN
A dalšízajímavosti z turnaje i předchozích ročníkůmůžete
najít na našíwebové stránce
www. pazdernuvfotbalek.estrank},. cz

David Lyčka

Ostraváci běžípřo Ostíavu 2Oí 5
Štafetovlíběh 23, městských obvodů Ostravy absolvovaly

2. a3. záíi 2010 vybrané osobnosti ažácl, základních škol.
Starosta každého městského obvodu připevnil na štafetovou
pochodeň s ohněm 2015 stužku se symbolem svého obvodu.
Běh skončil před městskou radnicí. Tam převzal primátor města Ostravy pochodeň.
V Proskovicích2. zŇí 2010 ve 13 hodin byla štafeta předána u pomníku padlých našemu běžci JUDr, Jaroslavu Mrnkovi,
který společně s místostarostou Václavem Koperou vyběhl ve

směru na Starou Bělou. Celý štafetový běh absolvoval JUDr.
Jaroslav Mrnka.
Zareprezentaci obce mu děkujeme a přejeme do dalšíchběžeckých aktivit hodně sil a zdraví.
Marie Matějová

Pohtít1 pro vítěze

ffiár*ďní rede es*b s* g#gev*šmímpe*tĚ*en§m.
ffi*gáami*§stí pree*v§*Ěě pr* M§K
p<sx§aytx§e *v<* sĚxĚfug v n*vý*h pr**Ť*rá*§t
i*l.

runze čn

Regionální pracoviště pro MSK poskytuje svým uživatelům bezplatné odborné sociální poradenství, je kontaktním místem pro ochranu práv osob se zdravotním postižením, pro získánítzv. Handy Card a elektronické zdravotní
knížkyIZIP. Zároveň umožňuje ve svých prostorách zdarma setkávání krajské rady, organizací a skupin osob se
zdravotním postižením,apod.
Kq}ll:i9 j* sl*žĚ:* urč*at*: Občanůmse zdravotním postižením, seniorům, žadatelům o příspěvek na péči,rodičůmdětí se
zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům,pečujícímosobám, rodinným příslušníkůmuživatelů sociálních služeb a dalšímskupinám uživatelů sociálních služeb.

\i čec}r trém ml}žq:rrre h3,,t raáp*ri-lrxni; Zaměřujeme se zejména na zákon č. 108/2006, o sociálních službách, na poradenství v oblasti smluv o poskytování sociální služby (náležitosti smluv, podmínky, ptáva a povinnosti ze smluv vyplývající, platby za služby, úskalísmluv, apod.), příspěvku na péči,
systému sociálních dávek a dostupných sociálních služeb směřujícíchk osobám se zdravotním postižením.
lieie rlá§ na.ltleÉe: Jsme Vám k dispozici v konzultačních
hodinách (pondělí 8:00 - 17:00 hodin, středa, čtvrtek 8:00 16:00 hodin, polední pauzavždy 12:00 - 13:00 hodin) na nové
adrese Ostrčilova 4, 4. patro, dveře č. 440, Moravská Ostrava a
Píívoz,12930 nebo na telefonech č. 596 110 282"736151 206,
či e-mailu ostrava@ poradnaorouzivatele.cz.
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ěesrcÝ svAz žent

v pRosxovlcícrt

Po prázdninách se sešly naše ženy tentokrát v kavárničce
pod Hůrkou a našímhostem byla p. Majka Matějová. Bylo to
velmi hezké odpoledne. Vzpomněly jsme minulá vydařená setkání, jako bylo smažení vaječiny u p. Sojkové. výlet na

Ondřejník, spojený s opékáním párků, na uskutečněný dlouho
připravovaný výlet do Frýdlantu s exkurzí do keramické dílny.
V začátku školního roku jsme ve spolupráci s vedením školy začaly pfipravovat akce pro děti ve školnídružině, jako je

pletení papírových věnečkůa pečenícukroví. Také už začaly
přípravy najiž tradičnívánočnívýstavku ve škole, kde se s výrobky ručníchprací prezentují děti iženy ze svazu, spojenou s
pohoštěním.Ve spolupráci s občany, kteří nám laskavě zapůjčili dobové fotografie, připravíme výstavku pod názvem Divadlo
a hudební kapely v Proskovicích.
V říjnujsme pozvány Krajským svazem ženta dvoudenní
seminář do Trojanovic také spojený s prezentací ručníchprací
našich žen.
Stále se scházíme každéúterý v 16 hod v keramické dílně
1,1Š,tOe máme výtvarný klub, SrOernC zveme k návštěr,ě i ostatní ženy z obce'

za

svazžen věra slívová

PLoTY - PLETIVo - MoNTÁŽE
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000,-Kč.
(Jinak 300,-Kč.)
Hrabovská 5/39, Ostrava * Nová Bělá, Mitrovice,724 00
Otevíracídoba: Po - Pá 8:00 -16:00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
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PLOTY - PLETIVO - zabýváme se výstavbou a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Kompletní nabídku zbožía služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz . Te|; 722 550 000.

=

Investice statutárního

Fr§Ťb,,,ixÉH,;"1Tlll"iii.
konkrétnívýsledky.

Zabájením stavby podle projektové dokumentace na jaře to-

hoto roku se začala nová etapa konkrétní podpory města

Ostravy v oblasti bezpečnosti silničníhoprovozu.
Vyrůstá více než tří hektarová plocha vybavená nejmodernějšíevropskou technologií pro nácvik a zdokonalování řidičských dovedností od motocyklů až po nejtěžšívojenskou a hasičskou techniku.
Výcviková plocha bude obsahovat jednotlivé disciplíny
podle směrnic EU i českélegislativy, Kluznou smykovou dráhu o rozměrech l2 x 90 m, kruhovou cvičnou piochu o poloměru 40 m se speciální kluznou plochou. aquaplaninovoll ,,vanu" o rozměrech 5 x 60 m. Doplňkové a nájezdové plochv budou částečněstejnějako hlal,ní plochy vybavené speciální technologií skrápění povrchu pro simulaci sníženíadheze.
Srdcem celého Centra bezpečné jízdy bude naprosto jedinečná smyková deska, zabudovaná v úrovni plochy ,která dokáže pomocí speciálního software a impulsní hydrauliky vyvinout okamžitou reakci na kola projíždějícíhocvičnéhovozidla.
Následně vyvolaný smyk připraví každému budoucímu řidiči
skutečně reálnou krizovou situaci, se kterou se můžekdykoli na

silnici setkat.

Tato smyková deska je dimenzována pro všechny typy vozidel včetně těžkých návěsových souprav nákladních automo-

bilů. Tato technologie je v Ceské republice a střední Evropě jediná.

Druhou sofistikovanou technologií je smyková deska určená speciálně pro motocykly, která nemá rovněž obdobu v teritoriu střední Evropy.
Jsme přesvědčení, že tato naprosto moderní technologie realizovaného Centra bezpečnéjízdy bude obrovským přínosem
pro zkvalitnění přípravy řidičůeuroregionu již od výchovy dě-

tí.

V současnédobě probíhají intenzivní práce

s

cílem předsta-

vit odborné i laické veřejnosti a uvést do provozu Centrum na

podzim letošníhoroku,

GARÁŽOVÁ VRATA

města

vojtěch Mynář
náměstek primátora statutárního města Ostravy

oD 9.999 Kč.

Výklopná, rolovací i sekčnía to jak ručnítak s pohonem na
dálkové ovládání, včetně montáže, více infomací naleznete na:
www.vrata-ostrava.cz. 722 550 000

rúue NA

žvípLoT oD 10 Kě

SEKÁNÍ TRÁVY

Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.:

722 557

Tn

Bezpečnost
na nní§tních komunikacích
Městský, obvod, na základě dotazů a stížnostíněkterých občanů na rychlostjízdy, stání a zastavení motorových vozidel na místních komunikacích, požádal Ostravské komunikace o pror,ěření

dopravního značeni.
Všechny místníkomunikace městského obvodu jsou značen;,
jako obytné zóny. Obytná zóna je zastavěná oblast, jejížzačátek je
označen dopravní značkou ,,Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou ,,Konec obytné zóny".
Parkování vozidel v obytné zóně je upraveno v § 39, odstavec
5 zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.v
platném znění. V něm se hovoří, že ,,V obytné zóně a pěší zóně smí
řidič jet rychlostí nejvýše 20 km,h'. Přitom musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůčichodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště * vodorovné dopravní značení.
O zastavení a stání vozidel hovoří § 25 odstavec 3 zmiňovaného zákona:

,,Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdnípruh široký
nejméně 3m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný
alespoňjedenjízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směryjízdy.

Dagmar Lišková

-9
Pokračování ze str. 5

ochotnické divadIo v proskovicích
Historie
závérečná třetí část

saze, že do roka založív Proskovicích divadlo. ,,Vydrželi jsme
u toho ale jen já a Robert Kolek. Pak se přidal Daniel David",
řiká Karel Franczyk. K zakládajicim členům,nově přistěhovalým do Proskovic, se přidali proskovičtírodáci, kteří komedi-

ální nadání a schopnosti podědili po předcích - Pavel Matěj,

František a Jan Grygarovi, Veronika Kužmová-Dostálová,

David Lyčka, David Michálek a později další.Tak byla r. 2003
založena První Jarkovská divadelní společnost, která působív
rámci TJ Sokol Proskovice. Domovskou scénou společnosti je
Sokolovna.

Vedoucím společnosti je Karel Franczyk, ktery píšeuž od
dětství povídky a drobné literarní formy a připravuje scénáře
l,1,braných divadelních her a hraje divadlo.
Repertoár
Rok 2003 - ,,Maryša", námět A. a V. Mrštíkové
Rok 2004 - ,,Pravdivý příběh o Romeovi a Julii", námět W

Shakespeare

Rok 2005 - ,,Faust aneb konec iluzí o lidském charakteru",

námět J. W. Goethe
Rok 2006 - ,,S tvojí dcerou ne", námět Ant. Procházka
Rok ]007 - ,,Limonádový Joe", námět J, Brdečka
Rok ]008 - ,,Hrátky s čertem", námět J. Drda
Scénáře her Karel Franczyk arežie Tomáš Matlenga.

-

Všechna představení měla premiéru v Sokolovně, každé
mělo dvě až čtyíireprizy a Limonádový Joe se hrál i v KD
Akord v Ostravě -Zábíebu.
Pro sezónu 200912010 připravila 1. JDS satirickou komedii
N. V. Gogola,,Revizor".

clenové 1. Jarkovské divadelní společnosti
Danie| David, Zdeněk Dostál, Veronika Dostálová, Eva

Ertlová, Zdeřka Filipovská, Karel Franczyk, Václav Franczyk,
František Grygar, Jan Grygar, Věra Grygarová, Pavel Kolár,
Robert Kolek, Zuzana Koudelková, Pavel Matěj, Tomáš
Matlenga, David Michálek, David Ovčačíka Eva Petrujová.

Členovéspolečnosti nejen hrají divadlo, ale podle schopností a možnostíse starají také o technickou stránku představení - scénu, kulisy, rekvizity atd,, rovněž zajišťujíorganizaci propagaci, vstupenky, přípravu sálu. O kostýmy, masky a líčení se pravidelně stará lvana Matějová, tanečně pohybové prvky
Jana Franczyková.
Divadelní soubor funguje jako dobrá parta. Zkouší od záíí
každý týden ve středu, do roku 2008 to bylo jen v Sokolovně,
v roce 2009 probíhajíčtenézkoušky v Kavárničce Pod Hůrkou.
Všichni hrají s velkým nasazením, herecké výkony představitelů hlavních i vedlejšíchrolí jsou strhující,i proto je návštěvnost představení vysoká. Příznivců 1, JDS přibývá, domácích i přespolních, a to je dobré znamení do budoucna.

Marie Matějová

Plolltoulclt{ florlán
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