lcnÝ

fu,ffiw,ffiH

rurys}-effiffi

Cenren 2O1r

It0l|0
l ,
)

íl 0ílán

oBcAI|[sKY

INF,oRnračnuí

zPRAvoDA.,

S/ovo starostky
yáženíobčané,
čas utíká jako voda,všichni si to uvědomujeme a máme snahu
jej ryužítpro práci, zajištění sv/ch rodin, ale také pro své zájmy,
koníčky. Chceme jej také věnovat dětem a rodič m, aby náš život
byl naplněn spokojeností a štěstím.
Městskli obvod
značnéťrsilípro zajištění vašich záHad-

"y"íjí
ních životníchhodnot
a pot
Co

se nám poda

ciativy občan ?

eb.

ilo během jarních měsíc

a co

vzniklo z íni-

ZausténíDolového potoka /projekt fin. MO Proskovice/
častého ucpávání zatrubnění Dolového potoka pod
mate skou školou během p ívalov/ch dešťbylo vybudováno zaťrstění s m ížípro jednoduššíridržbu.Je to jednoduchá zábrana
proti zap|avování okolních pozemk , viz, foto.

Z d vodu

Herní p*lqy pro MŠ/projekt fin. MO Proskovice/
Instalace herních prvkri v zahradě MŠp inesla dětem nové
možnosti pro rozvíjení pohybol}ch schopností a dovedností,

viz.foto

Projektová a multifunkčníučebna /projekt fin. EU/
Obě učebny by|y dokončeny a žáci ZŠirZ v nich pracqí, viz.

Foto.

Pokračování na str. 2

1

lpyo sfanosť$ry

Pokračování ze str.

1

Lávka p es Mllinskou strouhu (svépomocí)

Starobělštía proskovičtí turisté zrekonstruovali společně lávku

p es Mliinskou strouhu, která spojuje starobělské a proskovické
louky.V zimě se tak mohou na běžkách bez p ekážek pohybovat v
daném prostoru, v ostatních ročníchobdobích nabízílávka cestu
turist m, kte í chtějí poznat zákoutí Odry. Místo,kde je lávka r,ybudovaná, má sv j historic i vyznam, ktery popsal p esně náš
kroniká Ji í Lyčka. Z pojednání r,l,bírám jen část: ,,U lávky bylo
na b ehu trojhraní katastru Polanky, Proskovic a Staré Bělé s nadmo skou v/škou 2l9 m. Chodník nab xá w znamu v po1.19.
stol.po otev ení Severní dráhy císa e Ferdinanda a z ízeníželez,
ničnízastávky v Polance. V roce 1865 byl v tomto místě zavražděn a vhozen do eky lgnác Hlavatli. Jeho bratr, proskovsk;i hostinskli, dal zde na jeho památku a k ochraně pocestnlich p ipevnit
na dub obrázek sv. Jana Nepomuckého. Od té doby se místo na-

z

Chceme, aby h iště sloužilo aktivnímu sportování hlavně dětí
a mládeže, aby se také stalo místem pro kulturní chování všech
sportujícíchskupin. Ke zdokonalení nám zde ještě schází p íst ešek s ťrschovnou sportovního ná adí, oplocení dětského h iště a
hygienické za ízení.Projekt má nekomerční charakter a jeho udržitelnost je povinností MO Proskovice

Hodnota díla je 4 492 203,10 Kč. Viz. foto.

Mgr.Marie Matějová

va\o Pod sv. Janem. Postupem času však eka odplavila dalšíčást

luk, hráze b/valiich rybníkri, Strouhy i s lávkou, dubem s obrázkem, proto došlo k p enesení b/valého chodníku do současného
místa.Viz. foto.

:fiťffi|ffir
Turisté mají zálem místo označit turistickou tabulí s popisem
edevším na bedrech
PaedDr. Karla Slikory , I.g. Zdeňka Dvorského a Mgr. Františka

p vodu. Podíl práce proskovicklich ležel p

Grygara. Děkuji jím za práci na této stavbě.
Více čelovéh iště /projekt fin.EU/
V/stavba dětského h iště a víceťrčelovéhoh iště je ukončena. V
červnu dojde k jeho slavnostnímu otev ení. Během školníhoroku
bude h iště sloužit od B,00 do 16,00 hod. ZŠ,MŠa školnídružině, od 16,00 do 20,00 ve ejnosti. O prázdntnách bude provoz na
h išti od 9,00 do 20,00 hod. Na dodržováníprovozního ádu bude dohlížer správce.

Na 4., 5. a 6. zasedání zastupitelstva bylo projednáno:
rozhodnutí o prodeji pozemku par. č. 126 vč. budor,1, - b xalá
moštárna,
ešení problematiky místníkomunikace V Úvoze a následující
r,lrstavby technické infrastruktury sídelního ťrwaru proskovice,

schválení závěrečnéhoťrčtuměstského obvodu proskovice za
rok 2010

poskytnutí neinvestiční ťrčelovédotace těmto subjekt m:
Sdruženíhudebníkri Proskovice, TJ Sokol Ostrava - Proskovice,
Českému svazu žen Proskovice, Společnosti p átel Pood í, Českému rybá skému svazu Stará Ves, JUNÁKU, st edisko Stará
Bělá, oddílu kopané TJ Sokol Stará Bělá, Římskokatolické farnosti Stará Bělá, Knihovně města Ostravy,
schválení záměru prodeje části pozemku par. č. 442ll ostatní
plocha, jiná plocha v k.ťr. Proskovice,
schválení smlour.y o uzav ení budoucí smlouly darovací - v
souvislosti se stavbou ,,Zvyšení bezpečnosti pro pěšína ul.
Světlovské - r.}stavba chodníku a opěrné zdi",
*ydání souhlasu se stavbou "Ostrava, ,, Ú,ror. Slanii, DTS,
\Nk, I{Nk" auzav ení smlouly o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o z ízenívěcnéhob emene - v souvislosti s touto stavbou.

rozhodla o zadání ve ejné zakazky malého rozsahu na provádění idržby obecních paswin a provádění idržby podél celé délky vybudované cyklostezky v k.ťr. Proskovice firmt David Syslo,
rozhodla o uzav ení Dodatku č.91201,1 ke smlouvě o v ptijčce
avzájemné spolupráci, uzav ené dne 25. 4.2000 , H"riirÉli-

-

-

záchr ann,irm sbo rem Mo ravskoslezského kraj e,

Rada na svlich schrizích mimo jiné:
rozhodla o zadání ve ejné zakázky, v souvislosti s realizací projektu "Víceťrčelovéh iště Proskovice", íl2 v/kon činnosti odborného dozoru na ústavbě projektu "Wceťrčelovéh iště
Proskovice,
schválila aktualizaci Povodňového plánu městského obvodu
Proskovice, zpíacoyaného v souladu se zákonem č. 2541200l
Sb., o vodách a o změně některlich zákonri, v platném znění,
rozhodla o ukončení smlouvy s Advokátní kancelá í Zachvela k
Blaško a rozhodla o uzav ení nové smlouvy o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Kate inou Jakovidu Velkou,
rozhodla o zadání ve ejné zakázky malého rozsahu a uzav eni
smlouvy na poskytnutí služby-malování adu MOb Proskovice

včetně klidu

vza|a na vědomí l}sledek hospoda ení p íspěvkové organizace
ZáHadní škola a Mate ská škola Ostrava - Proskovice,i1. čwrtletí 2011,

rozhodla vydat souhlas s čerpáním částky 15 tis. Kč z rezervního fondu p íspěvkovéorganizace ZáHadní škola a Mate ská
škola Ostrava - Proskovice na dokrytí financování ťrpravy terénu zahrady MŠ,
rozhodla o zadání ve ejné zakázky malého rozsahu nazpracování studie "Regulace statické dopravy v Proskovicích" firmě
ostravské komunikace a.s,
projednala materiál, {,kqící se vyhlášení záměru ve ejné zakázky "Zatep|ení domu s malometrážnímí by,ty, Na Smyčce 5l3l7,
Ostrava-Proskovice a rozhodla o prohlídce místa samého r bytech nájemníkri a poté rozhodne o variantě ešenícelého zámě-

Ing. Martinu Kunzovi,

rozhodla o spolufinancování odměn ve l}ši 5 000,- Kč pro vítěze sportovní soutěže - otev eného tenisového turnaje ve smíšenlich čry hrách, po ádaného dne 25. 6.20ll,
- rozhodla o zadání ve ejné zakázky na odvodnění části pozemku v souvislosti s v}istavbou vícetíčelového
sportovního h iště na
pastvinách,
- rozhodla o uzav ení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
,,Vce čelovéh iště Proskovice", s firmou Strabag a.s. - změna
termínu dokončenídíla - do 15. 6.20ll,
- rozhodla vyvolat jednání s majiteli pozemkri par. č. 7391231,
65012,7391220,739l2l3,7391202 vše v k.ťr. Proskovice , za ttčelem záměru vybudování biokoridoru,
- rozhodla o zadání ve ejné zakánky malého rozsahu na provedení opravy venkovního schodiště u domu s malometrážnímibyry lrg. Martinu Kunzovi,
- rozhodla o zadání ve ejné zakázl<y malého rozsahu na provádění udržby ve ejné zeleně v městském obvodě Proskovice, firmě
Petr Matěj,

VÝ L

DEK HO PODAŘENÍ

nnĚsr KÉHoogvopu pno Kovlcn
zA RoK 2010
Zastupitelswo městského obvodu Proskovice na svém 6. zasedání dne 15. 6.2011 schválilo V sledek hospoda ení za rok2010
bezw,hrad. P edkládáme našim občan m stručnii p ehled hospoda ení našeho obvodu. Podrobnou zprávu m žete nalézt na oficiálních internetoťch stránkách městského obvodu: ucuu. o s traaaprosbouice.cz.

Daňové p i^y wo í správní poplatky, místnípoplatky a daň
z nemovitostí. V nedaňor./ch p íjmech jsou evidovány p edevším
pronájmy bytor,}ch a nebytor.l,ch prostor a p íjmy za sIužby určené fyzick"m a právnicklim osobám.
Název

Daňové p ílmv
Nedaňové n íímv
p ilaté transferv
Financování
konsolldace

chválen,

Upraven

rozpočet rozpočet
v tis. Kč v tis. Kč
462
1.426
5.195
05
-82

665
1.554

17.806
1.211
-82

FŘIJMY CELKEM

7,so7

21,1 4

Běžné vÝdaie
kaoitálové vÝdaie
konsolídace

7.589

9-2ú7
12.029
-82

VYDAJE CELKEfi

sALDo
a

, . ,ě

Drllmu a wdalu

BěžnÝ ěct F

V

sledek
rozpočtového
hognoda aní

0
-82

7.só7

21.154

oÁ

kutečnost
finančních
prost edk

vKě

7L7.4I4.95

1.564"646.60

ía,782.487.71

0

-88.900.00

12, 7 .649.26
6.613.t51,19
5,184"947.11

-72.78?,o3

!t,7z5.316.,27
1125o.332|99

_s.481,51
1124t.851,48

plnění

fU,

rozhodla zadat zpracování odborného posudku na závadu v
hydroizolaci v poštovně domu s malometrážními byry dodava-

teli stavby firmě Stavos Stavba a.s.,
rozhodla o nájmu nemovitého majetku svě eného městskému
obvodu, část pozemku parc. č.439ll, ostatní plocha, manipulačníplocha o qimě e 1000 m2 v k. . Proskovite, obec Ostrava
firmě Pavel Matěj,
rozhodla o spolufinancování odměn ve qiši 5 000,- Kč pro vítěze sportovních soutěžía občerswenípro děti u p íležitosti konání "Dětského dne se sportovním programem 4. 6.207l,
rozhodla o uzav ení Dohod o změnách smluv o běžnémťrčtu
městského obvodu Proskovice,
rozhodla o zadání ve ejné zakázky na"Změna lajnování a sportovního vybavení" p i akci "Vce čelovéh iště Proskovice'' firmě Strabag a.s.

Miloslava vidličková
Největší p íjmovou položku wo í p ijaté dotace (transfery) na:

- volby 34 tis. Kč,
- sociálně-právní ochranu détí35 tis. Kč,
- v/kon státí správy a školswí630 tis. Kč,
- sociální dá"ky 48 tis. Kč,
- provoz a ridržbu městského obvodu ve v/ši 4.548 tis. Kč,
- plavec i v/cvik žákn 30 tis. Kč,
- opravu omítek hasičskézbrojnice l23 tis. Kč,
- vybavení Projektové a multifunkční učebny ZŠZZ tis. Kč,
- po ízenímotorové pily24 tis. Kč,
- školswí202 tis.Kč,
- tídržbu hrobov/ch míst 58 tis. Kč,
- finančnívypo ádání 10 tis. Kč,
- aktivní politiku zaměstnanosti 55 tis. Kč.
_ Dalšíp ljaté transfery jsou investičníhocharakteru a byly poskytnury na:
- zpracování technické dokumentace projektového záměru

upraveného
rozpoótu

-

108

-

101

61
0
108

61
72

43
89

55

-

,,Revitalizace mllinského náhonu" l7B tis. Kč,
energeticky vědomou rekonstrukci otopné soustavy v malometrážnímdomě Na Smyčce 400 tis. Kč,
financování projektu ,,CyklostezkaProskovice - trasa greenways"

3 490 tis. Kč,

p edfinancování projektu ,,Projektová a multifunkčníučebna
ZS 654 tis. Kč,
p edfinancování projektu ,,Víceťtčelovéh iště" 149 tis. Kč.

Z téchto projekt byla ukončena cyklostezka Proskovice. Na
ostatní uvedené projekry byly z rozpočtu města schváleny finanční prost edky pro p edfinancování až do,Iš. 1l 671tis. Kč., které nebyly z časov/ch d vodri a zimních klimatic ich podmínek
čerpány v plné v/ši. Nelyčerpanéprost edky byly opět zapracovány do rozpočtu na rok 20Ií.
Táňa paličková
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žili mezi námi
Když si občas v našich krajinách p ipomínáme konec
druhé světové války, tak obecně myslíme na tragické oběti obou stran této historické katastrofy. P ipomínáme si statisíce
československych občanťr a miliony spojeneckych vojákťt Rudoarmějcťr, Britťr, Američanťr, Jugoslávcťl, Polákťt... V
Proskovicích taky ta 14 umučenych spoluobčanťr.Jejich jména a fotografie jsou na tablech i na Pomníku padlym.
A v}jimečně si taky vzpomeneme na ty, kte í proti fašistťrm aktivně bojovali, dočkali se svobody a prožlIi kus zajimavého života jako naši sousedé nebo spoluobčané.Nap íklad
Václav Malinsky, ktery jako mladíčeknarukoval 13.8.1942 v
Buzuluku, bojoval u Sokolova, Kijeva, BíléCerkve, na Dukle
a v Ostravské operaci. Nebo František Čep. Narodil se v obci
Lekart u Užhorodu a jako dvacetilety byl mobilizován
10.1.1945. Do Ostravy se probojoval jako nabíječtanku.
Takovlimi byli i manželé Leopold aMária Šurabovi. V
Proskovicích si postavili v r. 1969 rodinn;i domek a žíIiv něm
až do svych posledních dnťt. Byli to klidní lidé a pouze maly okruh

z

nás věděl o tom, žebyli odbojá i.

Leopold Šurab se narodil v r. 1919 v obci Špačinceu
Trnavy. Vyučil se tesa em a v r. 1939 se oženil s Marií
Kraj íčkovou z Tlrzovky-Turk ov a. Za ptací šel do Protektorátu
i do Německa - do města Seesenu. Po vypuknutí války mezifašistick m Německem a sovětsk m svazem ale narukoval do
armády Slovenského štátu. Jako idič nákladního auta postupoval s tzv. Zajtšť"ovacídivizí p es JižníUkrajinu na vychodní
frontu. Tam byl svědkem (ako tisíce dalšíchvojákti) krutého

Protektorátu, tak jeho dalšíkroky smě ovaly k hloubkovému
pruzkumu. Se svoji skupinou operoval v oblasti P erovska a
Olomoucka (ale archivy o jeho době 1943l44 prozatím mlčí).

Domníváme se, že po zimě I943l44 už byli na ízemí
Slovenska, kde se zcelajistě 29.8.1944 aktivně zapojil do bojťr
ve Slovenském národním povstání. ByI zaíazen do partizánské

brigády M. R. Štefánika pod velením sovětského dťrstojníka
Popova. Bojoval v Nízklich Tatrách a v Malé Fat e (Záztivá,

V této době se po dlouhl ch měsících znovu
setkal se svoji manželkou Márií.
Paní Šurabová vykonávalave SNP v Partizánské brigádě M. R. Štefánika funkci ošet ovatelky, spojky a zásobováčky - byla ,,pomocníčka partizánov". V samotném konci války
Štefanová, Vadn).

se stala p íslušnicíbrigády RODINA pod velením A. A.

Garnického. Ve SNP prožila nejtěžšíchvilky svého života. Byla
svědkem fašistické bestiality, v bojích zahynul její bratr Pavol
(23 let), těžce byl zranén bratr Jozef (20) a nejmladšíbratr
Matěj (16) byl odvlečen do KT Mauthausen. Ten naštěstí válku
píežllr

Leopold Šurab (československy paítyzán 29.8.19443.5.1945) byl znovu povolán do Akce B, aby se pak definitivně věnoval svému povolání a své rodině v Krnově, v Ostravě
a konečně od r. 1969 u nás, v Proskovicích. Zemíel v r. 1981
apani Maria Šurabová v r. 2000.
Manželébyli od r. 1946 členy Svazu slovensk ch partizáni, členy SPB, nositeli odznakťr Čs.partizán, medailí Za

chrabrost, Partizánskymi medailemi ŘaOu SNP, odznaky
Brigáda M. R. Štefánika a Pamětní medailí 1918-1968 a dalši
mi vyznamenáními.

teroru okupačnícharmád proti ukrajinskému a ruskému obyvatelstvu. Jeho p echod k partyzánilm byl logickl m krokem stejně jako u stovek dalších slovenskych ,,chlapcov". V této době,

kdy už Polda uměl

dob

e

německy

a znal

Ve spolupráci

s

poměry v

lmrichem a Františkem Šurabov mi
zpracoval Karel S kora
Foto: Ladislav Švrček

Plán kulturních a sportovních akcí v Proskovicích na II. pololetí roku 20II
t. Jarkovská
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za čistou eku
V sobotu 14.května se konala pod patronátem rady našeho
obvodu zajímavá a myslím si, že i zda iIá akce. Jejím smyslem bylo dokončit očistu eky Ond ejnice od nečistot,s nimiž si p íroda
sama neporadí. Jedná se p edevším o r zné plastové folie, PETláhve, skleněné láhve apod, které naplavila a rozvěsila po b ezích
velká voda a poházeli bezohlední lidé.
Postupně se nás sešlo deset a postupovali jsme

od

etězo-

vého mostu po proudu Ond ejnice. Část eky mezi slepiim ramenem a mostem již vyčištěnabyla. Tuto akci zorganizoval již d íve
Franta Grygar za pomocí sv/ch studentri, ikdyžv závěru z stal na

bych bez rady a pomoci zkušeného vodáka Franry zakusil v
lepším p ípadě nedobrovolnou koupel.
P estože díkza projevenou snahu pat í rozhodně všem z čast-

něnlim, musím zvláště vyzvednout práci Františka Grygara

a

Davida Ovčačíka,kte í obětavě brodili místy po pás ve vodě, táhli naloženélodě a mohli tak sbírat z míst, které byly ze b ehti ne-

dostupné.
Dále pat í dík Pavlu Matějovi za zď1ištění odvozu nasbíranlich
pytl od eky k sobě na místo, odkud náš ti ad městského obvodu
společně s OZO zrealizují jejich odvoz k následnému zpracování.

zdeněk Dvorsk

sběr sám.

Využili jsme také dvě lodě, zapť čenéFrantou, na p evoz nasbíranlich pyd a na sběr z míst, nep ístupnlich ze b eh .

Postupně jsme naplnili asi 30 plastov/ch pytlri všemožnlim odpadem, počínqeprázdnou peněženkou a konče kolem z auta.
P irozeně meandrující Ond ejnice nám zde ukázala spoustu idylic ich zákoutí, kde většina z nás ještě nikdy nebyla.
Obdivovali jsme d evorubecké v/kony bobrri i malebnost mallich
písčirychpIáží, vywo enlich mnohoryárnou činnostíeky.
P estože se všichni snažili jak mohli, u soutoku jsme naruzili naobrovskou povodňovou naplaveninu, kterou jsme dosbíraIi až o 14 dní později. Závěrem nám Franta nabídl splavení
Odry od soutoku do Polanky s odbornou instruktáňí. Jeli jsme nakonec čry i a s trochou štěstíse nám poda ilo doplout bez hony
až k polaneckému mostu. Sám jako trbdně amatérs i vodák jsem
byl p ekvapen, že i na této trase bylo pár nebezpečnlich míst, kde

ffimLé:gl?gftp"TT3|I,,"
PoodYi Františka Lliska
_
Zaháiení festivalu 29. dubna 2011
v zs ostrava - proskovice

Je 10 hodin dopoledne, pátek 29.dubna20ll, budova školy v
Ostravě- Proskovicích. Čeká nás slavnostní zaháilení B. ročníku
Festivalu Pood í Františka L ska / FPFL/.
všichni proskovjané byli celli rok hodní a objednali si u svatého Petra sváteční počasí.Návštěvníky skutečně zdraví slunné, tepIé 1arní počasí,které nalévá chuť do života všem p ítomnlim.
P ed budovou školy vít í p íchozírázn, mi pochody elegantní
hudebníci s nablpkanlimi dechov/mi nástroji, to je Sdružení hudebník Proskovice. Vidíme známé wá e hráčti nejen z Proskovic,
ale i z Brušperka, Pet valdu, Košatky i Jistebníku. P edvede se i
Dětskli pěvec i sbor Proskovjáček lidov/mi písněmi pod p ísnlim
pohledem sbormistra Františka L;iska, kterli vše pozoruje z busry
umístěnéna stěně atria školy. Ředitelka FPFL paní Eliška
Krejčíčkovávítá p íchozí,mezi nimiž nemohou chybět zástupci
rodiny Lpkor,y, to jsou docentka Květuše Lepilová a jqíbratr architekt Lumír Llisek, děti dirigenta F.L. a Proskovjané. Slyšíme
slova o tom, že se p ed l07 |ety v Proskovicích narodil lynikající
sbormistr F, L sek a p i 100. w,ročíoslav jeho narození v rodné
obci byl zahájen festival spojenli s jeho jménem a také s Pood ím,
které miloval a rád se k němu zBrna vracel.
procházíme chodbami vestibulu směrem k tělocvičně, kde se
bude odehrávat zahálení festivalu. Mrižeme si prohlédnout v warné práce dětí na rlistavce Hudba a zpěv a aktuální informace o festivalu.

Vítá nás světlá, prostorná a slavnostně vyzdobená tělocvična.

Prohlížímesi loga všech sponzor festivalu. Ještě krátké uvítací
slovo Ing. Zdeňka Dvorského, místostarosty MOb Proskovice a

mriže p ipravenli program začít.Je obsazeno každémístečkohosry, návštěvníky i dětmi zeZŠ1.-5. ročníkua MŠv doprovodu
sl}ch učitelek.

Jako první vystoupí domácí soubor Proskovjáček s lidov/mi
písněmi v ťrpravě F. Lliska, ale i písněmi uměllimi o věcech a zvíatech kolem současnych dětí.

P icházďlí na adu hostujícísoubory: Děts i pěveckli sbor
Hlahol ZŠHeleny Salichové z Polanky a Dětskli folklorní soubor
Salicháček z Poruby. Oba soubory si vzaly do záhlaví jméno

Heleny Salichové, zasloužiléumělkyně, ,r/warnice a sběratelky lidové slovesnosti Slezska, žijícív letech 1926-1975 v Polance.
Soubor Hlahol nám p edvedl svrij program s lidor,}mi písněmi v
ťrpravách F. L., ale i písněmi uměllimi. Dokonce vystoupili dva
členovésouboru a doprovodili svrij zpěv v němčině a angličtině sami na piáno, v refrénu za pomocí sboru.

Děts i folklorní soubor salicháček p edvedl \ystoupení děvčat i několika chlapcri školníhověku. Zatančílítance v doprovodu slezsk ch písní.Soubor nám p iblížilživot na vesnici do první
poloviny minulého století s lidov/mi zvyky i velikonočními tradicemi. A že se všem, i těm nejmenším, líbili, o tom svědčífakt, že
děti r,ydržely skoro dvouhodinoqi program bez vyrušován í napjatě sledovat. Odměnou pro ťrčinkujícíbyl v elli potlesk.
Všem ťrčinkujícíma hlavně jejich vedoucím děkujeme, jsou
obdarováni kyticemi. Poděkování pat í Zdeňce Langové, sbormistryni Proskovjáčku a klavíristce Marii Matějové, Sylvě
Pivovarčíkové,Vendule Valíkové ze sboru Hlahol a Sylvě Parmové
a Janu Červenkovi ze souboru Salicháček. Poděkování za silné zážitky pat í organizátor m, člen m Správní rady FPFL, pracovnicím Ú adu městského obvodu Proskovice, kte í por,r"li na vystoupení zdatné soubory. Ti hostrjm p iblížilifolklor Lašska i
Slezska v lidol}ch písních a tancích, ale i písně současné, které
děti nyní ráďy zpívají.O bezchyb"Ý provoz v okolí školy se obětavě postarali čIenovéměstské policie.
Ač neradi, opouštíme slavnostní prostory s myšlenkou, že lidové tradice pěstované v dětech jsou vkladem do budoucnosti.
Pokračování na str. 6
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Pojfie s námi na hrad

_

\ětšina zyás naši mate skou školu zná a dob e ví, že se nachází ve velmi pěkném prost edí. Je obklopená loukou, lesem a
den 8.
pot čkem. Ideální místo k dětsklim hrám a pozorováním v p íro30.
2011,
dě. plně této r,}hody využívámena ja e, p i pozorování prábouzejícíse p írody, v létě hledáme brouky a drobné živočichy,na
U
podzim sbíráme barevné lisry a v zimě děláme pokusy se sněhem
a ledem. lKaždéobdobí p ináší své kouzlo. Škoini zahradu u maPokračování ze str. 5
te ské školy jsme r,yužívalijen zčásti.
Jedinlim za ízenímzahrady
p ed 14. hodinou se scházejí hosté a činkujícív
sále festaubyla donedávna pouze pískoviště a p enosná skluzavka.
race. Každou- chvíli bude zahájen dalšíden 8. ročníkuFPFL v
v loňském roce obec zakoupila pro naši Mš hrací prvky a
Proskovicích spojenli s gratulací jubilant m v obci. Všichni zaulítak na ja e mohly začítp ípra\y k zabudován í průlezky, kladinly,
mají místa a těšíse na program, ve kterém má vystoupit Lašsk
hradu a dalších prvk . Nastoupily stroje a zahrada dostávala pásoubor ond ejnica-pozdní sběr za doprovodu cimbálové muzik/
dobu staveniště. Zmizely nefunkční bazénky, stará dlažb" poond ejnica. Napětí stoupá, jeden z učinkujícíchzapomněl bílou
"
malu p ib/valo upravenych ploch a na nich se začaly objevovat
košili, hned startuje auto a mí í pro ni do Brušperka, bez něj se
pr lezky, mristek, kladinka, tabule, lezeckástěna a vláček. Ňejvětší
nedá začít.Ke kroji neodmyslitelně pat í sněhobílá košile. So,r-bo.
spěch u dětí měl hrad a domeček. po ukončeníprací byí^ r^se mtiže aspoň p ivítat s p icházející paní Eliškou krejčíčkovou,
hrada stále ,,nedokončená." Konečnčvzhled dostala dík/ rodizakladatelkou souboru Ond ejnica ve Staré Vsi nad Ond ejnicí v
, črim, kte í nám p i li pomoci dorovnat terén, upravit záhonky,lyroce 1977, dlouholetou vedoucí souboru a editelkou FPFL.
čistit chodník, trávník zbavit spadanych věwí a p e*tpískoviště.
Pozdní sběr se zformoval u p íležitosti30, w,očívzniku
Všem rodičrim, kte í si udělali čas a p išli uklidit zahi"d,r, .h..m.
Lašskéhosouboru písnía tanc Ond ejnica v roce 2007.
touto cestou poděkovat.
Jsme všichni, program začíná.Pozdní sběr p ipomíná víno,
I(e znalostem dětí o p írodě, která nás všude kolem obkloharmonické a plné, s živou jiskrou. Tóry mládíse mísís tóny zrapuje, tak postupně p ibudou i dovednosti jako je obratnost, koorlosti, hravosti i vážnosti. A cimbálová muzlka Ond ejnica dob e
dinace, cvičenírovnováhy, vytrvalosti a odvahy. Driležitou součásladí melodiemi i zpěvy s tanečníkyazpěváky. vystupují užzralí
tí je také dodržování r,lrwo enlich pravidel, která se k užívánízazpěváci a tanečníci,více žen než mužri, avšak obojí pohlaví se
hrady s hracími prvky vážía která pomohou zajistit bezpečnost
skvěle doplňuje. Radost pohledět. Sú- tématicklim po adem
dětí.
hosty celou hodinu bavili lašskiimi písněmi a tanci ze života vespoděkován í pat í také z izovateli,
kter schválil investici na
ničanťr. Humorná vyprávění o vztazích mezi muži a ženami jsou
vybudování zahrady v MŠ.
stále aktuální. Z 1ejich projevu bylo cítit, že vše dělají s láskou,
Danuše karasová
chutí a nadšením. Poděkování pat í Yvoně Voráčové,která písně
a scénky do programu vybrala, alebezostatních člen souboiu by
to vribec nešlo. Děkujeme jim zakrásné zážitky.

Druh
ročníkuFPFL,
sobota
dubna
íestivalovéodpoledne
v restauraci Psoty

poděkování za spolupráci a celoživotnífolklorní
činnost
Eliška krejčíčkoválslaví brzy polokulatiny/ ryslechla od sv/ch byval ,ch žáků a členri souboru Pozdní sběr v koutě zaplněného sálu, odkud pozornlim zrakem sledovala vystupující.

program ještě vyplní hudba sdružení hudebník proskovice
se zpěváky Jaroslavou Hrabovskou a Jaroslavem Tichopádem. k
poslechu i k tanci hráli do t7. hodiny.

z organizátor spadlo veškerénapětí, dlouhodob á p íprava
sHízíplody, všichni p ítomni a hosté .jsou spokojeni. program se

líbil. už teď si lámou hlavu, co p ipravit na p íštírok, aby si udrd stojně p ipraviti dalšíročníkFPFL v roce 2OI2.
|ěkujeme.!im a p ejeme do dalšífestivalové práce mnoho tispě-

želi reputaci a
chrj.

Ji ina Matějová
ěIenka správní rady FPFL

Ceskli svaz žen Proskovice
chtěla bych vás opět informovat o aktivitách našich členek za
první pololetí letošního roku.
Rok 2011 jsme začaly opětovn mi sch .zkami v keramické dílně mate ské šk9lky - k?ž,dépondělí. Rozšíily jsme naše akrivity z

pedigu a papírri na malování na hedvábí, maiování obrázkťr, tackri
pod hrníčky,květináčťr, vajíčeka jiné. Mrzí nás, že nás chodí málo. Je pravdou, že naše členskázáHadnamá dvě t etiny členek nad
60 a 70let. Staršíčlenky se rády z častňujíakcí - oil"r.y MDŽ,
která proběhla v měsíci b eznu. Také jsme opékaly spát aa.y

"

škva ily vaječinu. Na tyto akce velmi rády vzpomínáme.
v měsíci b eznu isme měly besedu s videoprojekcí manželri
Homolor,/ch o Peru. V měsíci dtrbnu jsme se poaií.ty na velikonoční,nlistavce ve Staré Bělé pod vedením paníheny Ňenosarové
by]/
1
i:* e pozvány na velikbnočnív/stavk,r, kt..o,, po ádďi zahrádká i ze staré Bělé, abychom repre rentovaly sv/mi v/robky jak
z pedigu, tak z papír .
_

_

Uskutečnily jsme zatím jen jeden v}ilet, a to do Valašského

Mezi íčína jarní qrstavku.

Zučastnímese MDI) ve školce a rozloučeníd-ětí, které nastoupí po prázdninách do první t ídy,

svaťa sojková
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Děti se baví
V poslední době je docela složitép imět naše potomky, aby
svrij volny čas trávili jinak než u počítačri,televize nebo s mobilními telefony v ruce. Je pravda, že spousta dětí chodí do sportov-

ních oddíl nebo různych kroužk , kam mnohdy chodit musí,
protože jim to rodiče zaplatili, ale ono je čas od času dobré se jen
tak s ostatními ,,ly ádit", ne proto, že musím, ale že chci.
Všechny proskovické děti měly takovou možnost v sobotu
4, června v rámci oslav Dne dětí. Vlibor T.J. Sokol Proskovice,
SRPŠ p i zál{adní škole a členovéSDH pro ně uspo ádali spoftovně zábavné odpoledne v areálu u požární nádrže. Organizáto i
pod vedením Fr. Grygara p ipravili pro 65 dětí a jejich rodiče
spoustu zajímaw,ch disciplin, p i jejichž plnění si děti mohly lyzkoušet své schopnosti a dovedenosti. K těm atraktivním pat il

bezesporu minilanov/ park i s jízdou na ,,lanovce", st elba z luku
nebo .iízda zručnosti na člunu.
Proskovičtí hasiči zajistili občerswení,je.jich kolegové ze Staré
Bělé zase ukázky hasičskétechniky. Díky štědrémďfinančnímu
p íspěvku obecního adu v Proskovicích a sponzorsk/m dar m
firm,y Autodoprava L. Stuchlli a salon Oáza I. Matějová dostaly
všechny děti drobn é dárky pro radost.
, I p es lehkou nep ízeň počasíse celá akce vyda ila p edevším
díky všem organizátor m, sponzor m a hlavně i"-ot.ryrn dětem,
které se celé odpoledne dob e bavily.
A ještě jeden krásnli dárek dostaly naše děti k svému svátku.
Nové moderní více čelovéh iště pro školáky a dětské h iště pro

p edškoláky.
Pop ejme jim tedy, aby si ho děti užlly a trávily na něm co nejvíc svého volného času.

Eva Petrůjová

Ze života školy
Každ, z nás dospěllich žasne, jak ten čas rychle plyne.
Nedávno jsme slavili vánoční svátky, pak první jarní dny a užHepe na pomyslné dve e léto, sluníčko,dovolená a prázdninové volno.

Ohlédnutí za prací školy ponecháme na podzimní v/roční

zprávu o činnosti školy. Proto raději nabízím několik pohledri do
budoucna školy a její činnosti. Do konce roku nás čeká:
- ukončení školníhoroku, uzav ení klasifikace, vydání r,ysvědčení
-rozloučení našich absolventťr v sále restaurace ,,lJ Psoty"
- ocenění nej spěšnějšíchdětí drobnou cenou v t ídnísoirtěži,
v soutěži ve sběru starého papíru, sběru lybitlich baterií

V

následujícím školním roce dokončíme p erod minulého

vzděIávacího programu do vlastního školníhoprogramu ,,Do školy s směvem" ve všech ročnících.Budeme pokračovat v meziná-

rodním projektu e-Twinning (na p elomu května a června nás
navštívilo v rámci tohoto projektu 14 dětí (5 chlapc , 9 dívek) s
pedagogy ( editel, dvě učitelky) ze základní školy v Gorze

Ropczyckej, která se nachází na jihov|chodě Polska). Zrealizujeme
dalšíčást projektu EU peníze školám (rozvoj čtená sk ch dovedností, podpora anglického jazyka, informačnía finančnígramotnosti). Dále uskutečníme na p elomu ledna a ťtnora 2012 )edenáctidenní ozdravni, pobyt, na kterli nám p ispěje na zál<ladé našížádosti o dotaci Státní fond životníhoprost edí ČR. Dotace
nám jížbyla p iznána, zb,iruájen podepsat smlouvu.
l]rčitě nás čeká spousta dalšíchp íležitostí.Ale teď je p ed námi doba dovolenlich, prázdnin, zaslouženého volna.
P ejeme tedy všem žák m, rodičrim, pedagogťrm i ostatním
zaměstnanc m, p átel m školy užasnéprožitky v době letošního
volna a krásné letní dny.

Eva Paličková,
editelka školy

OZO Ostrava nabídla na ja e 2011 občantim Ostravy a dalšíchobcí své svozové oblasti novou službu. Lidé si mohou nechat
k domu p istavit speciální popelnici na ze|en, odpad a pravidelně si ji nechat vryážet p ímo z místa bydliště. Služba lT,volala u
obČan neČekanli zájem a hnědou popelnici si už objedna|o p ed
sedmnáct set lidí. ZeIeň je svážena na kompostárnu v Hrušbvě,
kde se z ní vyrábí kompost a zeminov,subitrát. Ty budou p ipraveny k prodeji všem zájemc m-firmám i občanrim.
Nové popelnice si mohou objednat lidé v celé svozové oblasti
společnosti. ozo tak i.lršlo vst íc lidem se zahradami, kte í neměli jak se zeleného odpadu zbavovat. ,,Ostravané p edtím mohli
zeleň odvážet do sběrnlich dvor , pro ostatní obcelsme p istavovali velkoobjemové kontejnery na zeleň. Pro každéhovšak není
pohodlné nakládat posekanou trávu či shrabané listí do pytlri nebo do vozíku a někam je p evážet A *y chceme co nejvice zeleného odpadu od občan získat a zpíacoyat na našíkompostárně,"
popsal d vod zavedení nové služby editel OZO Ostiava Karel
Belda.

V této chvíli je ve svozové oblasti OZO rozmístěno 1735 nádob na zeleň. za měsíc duben z nich ozo svezlo více než 60 tun
zeleně. ,,Velk/ zájem občanťrnás nejd íve p ekvapil. Nevěděli
jsme, jak budou na naši nabídku reagovat, a tak jsme měli pro začátek p ipraveno tisíc nádob .) byly tak rychle rozebrány, Že jsme
museli urychleně p iobjednávat další. Nyní jsme už p ipraveni lyhovět i dalšímzá_lemcrim," podotkla tisková mluvčíOZO
Vladimíra Karasová. Lidé si mohou popelnici objednat v provozovnách společnosti OZO v P ívoze a ve Studénce. Navíc většina
ťr ad městskych obvodrj. Ostrar,1, i obecní u ady okolních obcí
Pokračování na str. 8
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Pokraěování ze str. 7
jsou vybaveny smlouvami a občanémohou smlouvu p ijít sepsat i
tam. Zawxoz 120 litrové nádoby zaplatí Ostravané 60 korun měsíčně,za dvolnásobnli objem pak 80 korun. Pro mimoostravské je
cena vzhledem ke většívzdálenosti p i p epravě odpadu o něco
r,yšší(120 l - 80 K{240 | - 95 Kč). Popelá i nádoby vyvážejíkaždlich čtrnáct dní v období od dubna do listopadu. kromě toho
mohou občanéstále vozit azdarmaodkládat zeleny odpad do sběrnlich dvorri, v obcích mimo ostravu do kontejner zajištěnlich
obcí.

Zeleň svážípracovníci OZO Ostrava na kompostárnu v

Ostravě - Hrušově, kde se z ní r,y bí kompost. Společnost bude
nabízet kompost na prodej občanrim i firmám. ,,Na kompostárně
vyrábíme kompost dle všech platniich norem a jeho kvalita je zaručena certifikátem vlizkumného ťrstavu rostlinné w,roby y píaze,"
uvedla Karasová. Kromě kompostu si mohou lidé zakoupit také
zeminorr/ substrát. Ten vzniká smícháním kompostu se zeminou a
je vhodnli nap íklad k zaHádání trávníkri, h išť,k ozelenění ve ejnlich ploch nebo k pěstování rostlin.
Zákazníci společnosti, kte í mají popelnici na ze|en, odpad nebo zeleň zavezli do sběrnych dvorri, získají na nákup kompostu
jednorázovou slevu. Lidé si budou moci kompost nebo zeminov,
substrát zakoupit p ímo v kompostárně v Hrušově, p ipravuje se

prodej těchto v/robkti ve sběrniich dvorech v sídle ozo v
Kunčicích,v P ívoze a v Polance nad Odrou. Vlirobky jsou nakládány do vlastních nádob (pytle, vozík), V p ípadě pot eby sizákazníci mohou také objednat odvoz.

Mgr. Vladimíra Karasová
vedoucí ťrwaru propagace a ekologické l}chovy
OZO Ostrava, s.r.o.

Prorkoui clt1i tlorl án

Konzultace vašich prvních podnikatelsk ch krokrj

l(omplexní ponroc

everomorawk

rn podnikatelrim

Už témě čty em stovkám poclnikatel z celého iíoravskoslez_ského kraje pomolrlo
s rozjezdem podnikání v ahraničí Jednotné kontaktní místo (JKtu) áwostenského
ri adu v ostravě. Těm, kter=i se rozhodli podnikat v nejŤomanitějších odr,ětvich za
htanicerrri Českérepubli , ale i těm, které tato možnost ?-&1ím nenapadla, po kytne
odtrom tlm pracomik JlilvI bezplatrrě komplcxní infornrace. Žimostníci se minro

jinédoní.rcnrusísplrrit,abymohlipodnikat
vkterénkoliwstátěEUaEHPnebove
SY carsku. Díky ťrzké spolrrpráci JKM se zahmničnímikorrtaktnini místy odhati i
spe.cifické regionální zv_vklosti a požadavky. Podnikateié tak nejsotr nuceni posilat
množstv-í ádostí na r zrré ri ady, shánět jejich adresy a 1xldobně - vše pot ebné za ídi
rra jedaorn místě. Mini terstvo pr mlslu a rlbchodu qrhodnotilo ostravské.íednotné
kontáktní mlstíJ jako nejrispěšnéjšíz 15 tako\. thto st edisek v Českérepublice. .}eho
pracol,nlci jsou podnikateliim k dispozici po cel tj.den, jak v budolě Nové radnice
v ostravč. tak na telefonní lince a e-mailu.

Prokéšo,1onám,B.7293GostrByá
www.o5tlaÝa.c!

lč(}0845541Dlčczooa454
číBlotičtu 27n649293o9./oaoo
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PLoTY, PLETI\íA,
GARÁŽOVÁ VRATA

Garážovávrzta Od 9.999 Kč.
klopná, dvoukffdlá, sekční,
rolovací.

V

Otevírání ručnínebo s pohonem na dálkové
ovlídání.Typizovaná i na míru. tandartní
barvy i imitace d eva. Doplňková v bava.

provádíme i montáže.

PLOTY-PLETfvo

v stavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
prrlmys|ové, mobilní. Stavby plotu ze
sva ovan ch pletiv, sva ovan ,ch panelr!
pletivové branky a brány nebo sva ovaná
vyplň, P i objednávce montiiže sleva 307" na
sortiment ze zahradnictvl.
Prodej a

THUJE NA ŽI\aÝ PLOT od

Širolc v

Dalšíinformace:

:;i:fr |, Ť; TT;r ;;ii,čóT i, ffi

Jednotné kontaktní místo

10 Kč/kus.

běr okrasn ch d evin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicítkaninu - stinovka.

VlíVlíl|V. KAlr| 6 L l R.

cz

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice,724 OO
Otevíracídoba: Po - Pá 8:O0 - 16:00
Tel.:.722 55o 0o0, 132 650 203. Rozvoz po ceté ČR.

DOPRAVA

ZDARMA

-

p i celkovém nákupu nad ?.OO0 Kč.

Obecní informačn í zprlvodaj, ídía vydává Ú
*ěrtrkého obvodu Proskovice.
Redakčnírada: Mgr. Marie Matějová, Ji í Lyčka,"d
Bc. Miloslava Vidličková, Ivana Matějová
Organizační poradce: Miloslav-a Vdličková, technickli poradce: Jana Duroňová.

Yyáávání povoleno MK ČR E 15013.
Tisk: PROPIS ()strava.
Vydáno v červnu 20Il.

ZDARMA!

