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chet. Už tehdy byly ale určitéťrseky kanalizace navrženy na ešenív
rámci investičních záměr , které nás teprve čekají.Koncem b ezna

lovo starostky

máb,t p ipraven ke stavebnímu povolení projekt Zrušení v/pustí
do Dolového potoka, objednatelem i investorem akce je Statutární

Yáženíobčané, nacházíme se v období myšlenkového chaosu,
negativních prognóz a vypjar,ch projev hodnocení minulosti.
Jako bychom si najednou nevěděli rady! Hledání cest a v/chodisek
je stále více zd vodňováno risporn;imi opat eními, která vypl x í
často z nedokonal,,ch ana| ,z a skutečníodborníci nad jejich závěry
pláčou. Aby si člověk na současnédění uwo il objektivní názot,
musel by ve volném čase neustále sledovat dění ve společnosti, a to
vyžadule hodně silnli žaludek. Myslím, že objektivní pravdu vyslovil v minulosti už Tomáš Baťa : ,,Politické a hospodá ské krizi p edchází mravní l<rize."
Změna morálky národa je ale dlouhodobli proces a nám nezb, jiného, než pokračovat v započar,ch činnostech a vě it, že nánic
vá
vrat ke skutečnlim hodnotám života nenechá na sebe dlouho čekat.
V Proskovicích chceme pokračovatv rcalizaci plánti, které mají vést
k rozvoji obce a zlepšení našeho života.
1.4.2012 opět začne fungovat víceťrčelovéa dětské h iště pro
školu a ve ejnost, ve správcovswí pokračuje pan Antonín Janečka.
P enesením sportovních doplňkri do nové boudy bude zajištěna dynamická proměna h iště pro r znorodé hry. Rádi bychom letos postavili p íst ešek pro hráče a vybudovali p ípojku vody a elekt iny
do prostoru Paswin. Během dubna se zamě íme na čistěnímístních
komunikací, jejich opravy musíme zkoordinovat s plánovanlimi rekonstrukcemi vodovodti a kanalizací. p ednost bude mít ťrsek ul.
Nad Strouhou, která je v nejhorším technickém stavu. Správa mo-

ravskoslezs

ich silnic provede opravu poškozenlich risekri

ul.

Světlovské a Staroveské, dá do po ádku také loňské h íchy-špatně
provedené opravy na obou komunikacích.
Aktuální je také p íprava qistavby rodinn ch domkri v prostoru nad Úlror.rn a také Nad H rkami. Chystá se budování ínžen,i,rs ich sítí, o kterém jsou občanéuvedenlich lokalit informováni.
, MOb Proskovice požádd, Magistrát města Ostravy o poskytnutí finančníchprost edk (400 tisíc Kč) na provedení sanace vlhkostí narušeného zdiva v našíZŠ.Rada města rozhodla o zpracování

projektové dokumentace Propojení cyklostezky

Na Lukách

a

Staroveské ul. Jedná se o navázání na konec proskovické cyklostezky u Staré Bělé, kde je pro cyklisry nemožné bažinar m terénem
projet.
Máme vypracovanou studii Estetizace ul. Na Smyčce,v nížse ešístavba chodníkri v částech ulice, rekonstrukce povrchové odvodňovací sítě (žlaby s perforovanlimi k y.y), norr/ p íst ešek zastávky
MHD a informačnítabule s mapou, vybudování posezení, v/sadba
zelené atd. Studie je návodem pro ťrpravu ul. Na Smyčce, která 1e
historicky nejstarší ulicí Proskovic.

Největším problémem MOb Proskovice je nedokončená kanaIizace a její napojení na sběrač. Poslední pasport z roku 2006 vy-

pracovanli OVAKem mapuje technick;i stav kanalizace na ul.
Štaroveské,Na Paswinách, V Úvoze, Nad Strouhou, Kalužní,Na
Smyčce, Světlovské a navrhuje opat ení, která bylazvelké části provedena vFvložkováním, frézováním, r./měnou trub a revizních ša-

město Ostrava. Projekt ešíprodloužení kanalizace pod

Staroveskou ulicí na Bukovou, část kanalizace Na Paswinách, na ul.
Světlovské a Kalužní. Jeho realizace bude pro obec v/znamnlim krokem vp ed, ale samoz ejmě zá|eží na finančníchmožnostech SMO.
\ě ím, že všichni se už těšíme na jarní, slunečnédny, i kd/ budou spojeny s prací na zahradách a klidem kolem domu. Měl by
nám však zb ,t i čas pro děti, rodinu a pro vlastní zqmy, aby život
získal barevnost a bavil nás. P eji Vám do jarních měsíc hodně ra-

dosti.

Mgr. Marie Matějová, starostka

RozPOČET
mĚsrsrÉno oBvODu pROsKOvlcE NA ROK

2012

Zastupitelstvo městského obvodu Proskoťce na svém 8. zasedání dne 14. prosince
2011 schválilo rozpočet na rok 2012 v tomto členění;

pŘí.lruy

pňimv
l,Iedaňové p iimy
Botace
Daňové

Financování

v

-

správní ooplatkv. daň z nemo toslí. ooolath ze ps

-

pronáimy byt , nerrrovitostí, pozemk

,

ostatní p íimy

- na v

kon státní správy, školství, provoz městského
obvodu, na plaveckÝ vÝcvik žáktj

-

tis, Kč
662
1 530
5

p evod finančních prost edků z roku 201 1 do

568

sóváleného rozoočtu roku 2012

PR|JMYCELKEM

y

8 257

orue

vtis. Kč

ilnice

cyklosteka

Základníškola
Hudebníěinnost

- zimní držba, běžné opraw, matedál, oprava MK

585

- údržba, maleriál

-p

180

íspěvek na provoz prisp,organizace,

plav.vicvik, ooiištění budov. služby, opravy

-Vl.

1 186

ročníkFestivalu Pood i Fr.L, ska. dotaoe

38

áležitosti sdělovacích prosťedk -tisk casopisu Proskovick Florián, roznos
záležitosti
- rléčeo iubilantv. vítániobčánkťr

82

kultur

více čelovéh

poh

ství

-

bvty ul.

tlla

ebnictví

-

199

mydce- běžné u daie

hospodárství - bvtv ul. 8uková

0statní innost

83

iště ul. }la pastvinách - nákup služeb, poiistné

Bytovó hospodá
BytovÉ

4g7

-

1 054

běžné y daie

251

běžné v,ídaie na držbu místního h brtova

k ochraně oyzduši

-

174

štěpkovač - elekhická enerqie

1

péčeo vzhled obce a ve ,zeleň odvoz odpadu.sekání trávy.konteinery.o ezv str,
-

467

Poámí
- SDH - rjhrada energií, poiištění, nákup mataiálu
Mísbízasfupitelské orgány - běžné u daie na činnost zastupitelstva
Cinnost místní
- běžné rr daie na provoz městského obvodu

1 062

ochrana

sptávy

114

27u

Bankov*í roplatkv

11

Odvod BPH

16

VYBAJE CELKElil
poďrobn|m členěnímschválaného rozpočtu na rok 2012 se

8 257

m žete seznámit

na

naštch intemetov,ch stránkách v,twt.wtrava-proskavice.cz

Táňa paličková

- rozhodla o zíízenívěcného b emene a o uzav ení smlouvy o

smlouvě budoucí o zíízenívěcného b emene ke stavbě
,,Optická trasa - Nová Bělá - Stará Bělá - Proskovice Polanka nad Odrou - 2. část - Stará Bělá - Proskovice" s fir-

8. a 9. zasedání zastupitelstva:

-

schválilo rozpočet městského obvodu Proskovice na rok
2012, rozpočtov; qihled naléta2013 - 2015,
- rozhodlo o poskytnutí dotace ve vyši 38 tis. Kč občanskému

sdružení Festival Pood í Františka L;iska, na konání 9. roční-

Pood í Františka L;iska v roce 2012 v
proskovicích,
- rozhodlo o vydání souhlasného stanoviska ke stavbě NNk
Nad Hťrrkami, souhlas s umístěním stavby NNk Nad

ku festivalu

Hťrrkami na pozemcích svě enych MOb Proskovice, zíizení
věcného b emene a smlouvy o budoucí smlouvě o věcném

-

-

b emeni,

rozhodlo o uzav ení smlouvy o budoucí smlouvě darovací s
dárcem Moravskoslezskym krajem - část pozemku par. č.
83713 - komunikace Staroveská,
rozhodlo o uzav ení Dodatku č. 5 ke zíizovacílistině p ís-

mou OVANET a. s.,
rozhodla nevy_hlásit konkurz na editele p íspěvkové organizace ZŠa MŠOstrava - Proskovice a jmenovala ediielku
p íspěvkovéorganizace ZŠa MŠOstrava - Proskovice Mgr.
Evu Paličkovou na dobu určitou na 6let pro vykon funkce editelky p íspěvkové otganizace ZŠa MŠOstrava
proskovice,
- schválila zlepšeny 1isledek hospoda ení p íspěvkové organizace Základní škola a Mate ská škola Ostrava - Proskovice
ve q ši 61.985,44 Kč a rozhodla o jeho zapojeni do fondu
odměn a fondu rezervního,
- rozhodla o záměru městského obvodu Proskovice pronajmout
nebytoq prostor v domě s malometrážnimi byty, na pozem-

-

ku par. č. I94l3,

-

pěvkové organizace ZŠa MŠ,

rozhodlo požádat o svě ení pozemku par. č. 66712 a o změně
lžíváni - v souvislosti s p ipravovanou rekonstrukcí místní
komunikace V Úvoze a vystavby rodinnych domťr v lokalitě
sídlištnítvar proskovice.

-

Rada na svl ch schťrzích mimo jiné:
- rozhodla o uzav ení smlouvy o nájmu nemovitého majetku
svě eného městskému obvodu nebytovych prostor - poštovna
v objektu č. p. 51317, s Českou poštou, státní podnik,
- rozhodla o uzav ení smlouvy o nájmu nemovitého majetku
svě eného městskému obvodu - areáI h iště na pozemku par.
č.65012 o v mě e II.446 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreačníplocha včetně části budovy - šatny č. p. 333 v k. ri.
Proskovice, obec Ostrava, Fotbalovému klubu Stará Bělá, občanskésdružení,
o nájmu nemovitého majetku svě eného městskému
obvodu - 5 parkovacích stání v areálu MŠna ul. Buková s nájemníky bytťr ve st ešnínástavbě budovy mate ské školy,
rozhodla o lzavíeníDohody o vydání bezdťrvodného obohacení s firmou ovanet a. s. za bezsmluvni uživáni části budovy hasičskézbrojnice - částka 43 tis. Kč bez DPH,

- rozhodla

-

- vzala na vědomí zprávu Českéškolníinspekce - hodnocení

-

podmínek, prťrběhu a vysledkťr vzdélávání v mate ské škole v
ostravě - proskovicích,
rozhodla o zadání ve ejné zakázky malého rozsahu na zpracování ,,územnístudievolnočasovéhoareálu v městském ob-

-

Vencelidesová,
projednala zprávu o vysledku ve ejnosptávní kontroly ukončenéhoprojektu ,,Víceričelovéh iště Proskovice z

vodu Proskovice

-

Pastviny"

s firmou Ing. arch.

Marie

Regionálního operačníhoprogramu NUTS

II

Moravskoslezsko 2007-2013 - projekt ukončen ádně abez

nedostatkťt,
o konání osobních návštěv členťrzastupitelstva k jubilantťrm, kte í v roce 2012 dovrší věšku 80, 85, 90 a 95 let,

- rozhodla

-

-

rozhodla o poskytnutí finančníhodaru a lzavíenídarovací
smlouvy se Sdruženímrodičťr a p átel školy píiZékladníškole v Ostravě - Proskovicích ve vl ši 2000,- Kč na poíízenícen
do tomboly na dětsky maškarníkarneval,
projednala s majiteli pozemkťr v lokalitě Nad Hťrrkami (vznikajícízástavbová oblast) ešenítykající se dokumentace k vedení komunikace a inženyrs ch sítí,
rozhodla o vyslání t í členťrJSDH Proskovice na kurz ,,Noví
vedoucí mládeže",

-

k. . Proskovice,

obec Ostrava (u1. Na

Smyčce 3I7l5), a to v píizemi o celkové qimě e 69,66 mr,
rozhodla o uzav ení smlouvy narealizace ve ejné služby pro
osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v
evidenci u ri adu práce s Českou republikou - Ú adem práce
ČR, kra3ské st edisko Ostrava,
rozhodla o vyhlášení záměru zadáni ve ejné zakázky malého
rozsahu na držbu obecních pastvin v k. ri. Proskovice aidržbu v okolí cyklostezky v roce 2012,
rozhodla o vyhlášeni záméru zadáni ve ejné zakázky malého
rozsahu na stavbu ,,Stavební riPravy budovy ÚnaOO
Proskovice",
rozhodla o vyhlášení záměru ve ejné zakázky malého rozsahu na ,,Údržba ve ejné zeleně v MOb Proskovice v roce
2012",
schválila rihradu opravy hasičskést íkačkyve q ši 37 tis. Kč
vč. DPH,
rozhodla v rámci sjednocení webovych prezentací statutárního města Ostravy (p istoupení k projektu PLONE) o ukončení smluvního vztahu s firmou WEBHOUSE, s.r.o. (poskytovatel služeb provozu weboqich stránek MOb Proskovice),
vypovědí ke dni 31.3. 2012.

MiIoslava Vidličková

pouť v

pro kovicích

v prvních desetiletích 20. století
Pouť se zde konala na sv. Floriána z elmě už od doby, kdy si jej
obec vybrala za,svého patrona abyla zde postavena asi v polovině
lB. století pravděpodobně první d evěná kaplička (podle zákresu ve
voj. mapování). j"t taková pouť probíhala, známe dnes jen z r,y4
právění pamětníkti. Byla to jedna z největšíchudálostí tehdejší vesnice na kterou se mladí i sta í p ipravovali a těšili.
ve všech chalupách se bílilo a gruntovalo. zametal se plac i cesta. Největší shon zažívalyženy. Doma se máchalo, škrobiio, žehlilo
od zllclon až po šary družičkám.Yyráběly se rriže, kytičky a věnečky. Zdobily se všecky kapličky, p ed které se stavěly mladé b ízky,
uvnit se ověnčil obrázek, nebo soška a oltá íky byly pokryry čist/mi vyšívanlimi ubrusy. celá vesnice byla oděna do slavnost.riho hávu. Děti se nemohly dočkat nedělního rána. Jen aby bylo pěkně,
,,aby se ta puť vyda ila".
\áno p ed osmou bylo u kapličky živo. Školnímládež s panem
učitelem se už začínalaadit. Na kapličce se rozezněl zvonák, aby
svo|a,l opozdilce., neboť se blížilčas odchodu. V p edu šel nejsilněišíchlapec 1 nesl k ížekozdoben;i věnečkem ze smrkor./ch věwiček
aza ním mládenci s chorubami, pak ve dvoj adu kluci, děvčata v bíl1ich šatičkáchs kytičkami v rukou, dále našímuzikanti, pak mladé
dívky, ženy anakonec muži. Šlose na slavnostní mši.rr"tóu do Bělé
nejkratšícestou na kopec kolem k ížedo lesa, kde se pokračovalo rivozem znovu do kopce p es starobělská pole. Cesta tivala skoro dvě

Pokračování na str. 3

3-

pouť v proskovicích

v prvních desetiletích 20, sto|etí
Pokračování ze str. 2
hodiny. Hudba se nesla do kraje doprovázená zpěvem nábožn.ch
písní. Byly to známé písně zpívanénejen p i procesích, ale i p i práci. D íve se hodně zpívalo doma i p i práci na lukách, nebona polích. ?o p íchodu do Bělé se šlo na rynek, kde už u kapličky čekal
pan fará s ministranry a kostelníkem, aby procesí provédl špalírem
již p ítomnlich vě ícíchdo kostela a našímuzikanti ,,nasadili - o
Bože, chválíme Tebe...". Chrám byl zaplněn do posledního místeč-

ka. Pak proběhla velká sváteční mše sv. ke sv. Floriánu.
Po ukončeníbohoslužby ve stejném sledu následoval odchod
zpět. Celou cestu Starou Bělou vyhlíželijejí obyvatelé naše procesí
a z dvork a oken poslouchali procházející nábožnÝ prrivod. Ale jen
co ten vyšel ze vsi, tak muzikanti spustili ízn , marš, aby všichni byli co nejd íve v Proskovicích.
Pamětn ík vzpomínal, že i sta enky, co už byly unavené, p idaly

do kroku.

V Proskovicích byl pr vod uvítán zvoněním z kapličk/,

kde p edzpěvák poděkoval ,,všecklim, co se dostavili a uctili památku svatého Floriána za kterého jsme na mši svaté po íkali. Po poledňu budě eště procesí ku kapličce do polí a hned se budě p i titm
lybíral, co kdo dá, na muzikanry na synka co nis k ížeka na ry, co
nisli choruby. Tuž nězapomeňtě na popoledni a s pánem Bohem."
Toho momentu se už nemohly dočkat děti. V ulici pod Janšu na
stole v mallich krabicích je už čekaly dobrory. Byly to chudé paml_
sky, které je však k malému krámku p itahovaly jako by to by1 kralovs i hodokvas. v kapse měly pái drobn ch,'které celou cestu
chránily jako poklad. Co si za ně mohou dop át? Neapolitanku,
|lad t pískač,pendrek, bonbónny, nebo sladké mlidlo? Aby toho
bylo co nejvíce. Nejlepší bude čry hranné lízatko, to vydržínejdéle.
Kolotoče a st elnice, p ípadně dalšídnešníatrakce tu nebyly Z,adne.
Chlopi se rozprchli do hospody na točenéa roby musely domu,
uva it krmašoqi oběd. Odpoledne okolo t etí se opět sešla celá dědina u kaple. Uwo ilo se znovu procesí, které v čelě s k ížema chorubami odešlo nahoru ke k íži.Thm už stály p ipravené t i hmoždíe nabité st elnlim prachem a utěsněné zbytky cihel a ty spustily kanonádu. Pak se pokračovalo k Paličkové kapličce do pok p i cestě
do Staré Vsi, kde se po íkalo a pak se š1o zpátky p es d?dinu k
Urbánkové kapličce. Než se lidé rozešli, tak se vybraly do klobuka
milodary navydání, které vzešlo z Floriánské pouti. Každ, dal podle sr,}ch možností, nikdo neodmítl, vždyt pouť byla jednou za iok a
byla svátkem celé dědiny.
Sepsáno podle vyprávění pamětníkri a poznámek z poztistalostí
p. V. Matěje.

Pouť v Proskovicích se letos koná 6. 5.2012.
Ji í Lyčka, kroniká

Ještě iednou o klidu a porádku
V Proskovicích užasi vědí, že si p ipomínáme 100. r,}roč í založenímístnítělocvičné jednory Sokol. Y ,ročíje taky p íležitostík
pročítánístarších dokumentti. Jedním z nich jsou vzpomínky jlž
zem elého bratra Vaška Matěje ,,Jak byl záIožen Sokol-a postavená
sokolovna v Proskovicích". Odhaduji, žebyly napsány p ed padesáti, možná šedesáti roky. Pro mne jako občana, kterli v r.2005 navr-

Aby se nám príjemněii bydlelo.
v tomto článku bych chtěl navázat na stále aktuální téma-dodržování klidu, kterlim se mimo jiné zab vá p íspěvek Karla Slikory v
tomto časopise.
Již párkrátjsem slyšel názor, že v současnosti se na vesnice stěhují p edevšímlidé, co si chtějí splnit svrij sen.
Bez ohledu n1 to, do jaké míry je toio wrrení pravdivé, je jasné, že noví i ptivodní obyvatelé našeho venkovského městskéÉo obmají své.p
jak by zde chtěli žít.Určitě bychom
9{stavy o tom,
"9dy
všichni chtěli bydlet v pěkném a klidném prost edí.
. ,,fr.,o bylo hlavním dťrvodem vzniku tikzvané,,Klidovér,yhláš-

ky", která je p ipravena ke schvalování městem Osirava.
trjad 9valy se k ní i jednotlivé obvody, včetně toho našeho.

vyhláška ešízákaz používáníza ízení,poháněnlich motorem, jako
jsou nap íklad sekačky na úávu, motoiové pily,'k ovino ezy apod.
ve večerníchhodinách, o nedělích a státníih svátcích. ]eli riplne
znění naleznete včas buď v našem Floriánovi nebo na vwěsni desc.
našeho ti adu p edtím, než nabude platnosti
P estože se jedná určitě o pozitivní počin v této oblasti, ani tato
,
vylrláška nemriže blit všemo cná a,dokonalá. Zase z ,stáváčást odpovědnosti na nás všech, protože dodržování této vyhlášky souvisi i s
p ípadnlimi postihy za její neplnění.
B/o by smutné, kdyby více kiidu a ticha bylo vykoupeno atmosférou strachu z p ípadnéhoudání sousedy.
A zase se dostáváme k mezilids im vztahtim. Dobrli soused, a
tím mrižeme blit i my, je podle -.,. d", k nezaplac.ní. Ďobrli soused se rctiž 74i^á o to, proč asi nap íklad ,.l"á..r. trávu v neděli,
p estože p|atí zákaz. Nemusí to b t tótiž bezohlednli postoj, ale t eba vyjímečná situace, kdy to opravdu jindy nešlo.
P edpokládám,,že to nebylo pochopeno jako návod k porušovávylrlášky, ale naopak k zodpovědnému p ?stupu p i
p
{ iqray9yané
dodržování.,Proto,že
stále platí:"}.{eděiej jinému to, .o bys n.le.jím
chtěl,aby on dělal tobě".
zdeněk Dvorsk

ly

ueškeré práce,

jiné práce ty

bryly

pohrouženy u nedělní spánek.

. Byl to. ! ich, kdyby někdo z uesničant) pracoual u neděli, Jenom tehdy se mohlo ?racouat na p2l1a lukách b\io-tl to pouoleno pánefara,ey Gryárkem,.Zbn u neděli na ranní mši z kaŽatelny omamiliarník m, že je douoleno jit na pole a luky".
__

Tyto vzpomínky jsem četl poprvé (20 rukopisnlich stran A4).

Musím p iznat, že ťrvod je pro mně zadostiučiněnímk návrhu o
p eborníka - rušitele klidu. prostě nic nového. važme si nedělního
ticha, neklidu máme všichni více než dost, Má se omezit provoz
k ovino ezri, sekaček, brusek, pil, ldadiv, vrtaček, kompreiorri a
st elnlich zbraní (žeby i fukarria r,ysavač listí?) a to o vtech státních svátcích a o nedělích. Brat e Vašku Matěji - jak byli naši p ed-

kové progresivní!

A po

v

ádek?

minulém roce jsem vyzval ke kampani ,,proskovice - ostravské Šv/carsko". Spoluobčane souhlasí, ,á rYriu mi děkovali a dě\ylí. .9"li po ádek a čistotu udržulía snaži se. A já jim za to taky
d_ěkuji. Máme ale i budovu adu, školy, sokolovnu, nové h ištÉ,
zlepšilo se mírně, okolí cyklostezky. Staroitka paní Matějová napsahoval vyhlášení soutěže O p eborníka Proskovic v rušenínedělního
b pj i to, že,,zkrášlení obce je t eba vidět v^po ádku á idržbl..".
jak si p
klidu je zqímavá v ťrvodní části. Dovolím si ji citovat doslovně:
?áleží,
_edevším my všichni pomrižemě s chodníky, trávníky nebo ploty. snad se v proskovicích dočkáme konce i tech několika místních hr z. Nejsme p ece o nic horšínež šv/carští,norští
nebo němečtívesničané. Určitě si zasloužímečistotu á pravnost (a
,,,,!)í!;í,,ť*"::,!,j'iíi,ťť:í:r;;í:;:r;r,í":r!ť;#!!l/ťí
nedělní.Hial .Ne.pot ebujeme nezametené chodníky, nepokosené
sheh la, bdy u neděli na uesnici byl naprosqi klid a jen sem tam a to
plochy (ani neklid), ani ostudně chfurqícírodinné domk/.
málo kterou neděli bylo slyšet klepáni kos1, Byly to opraudu suátečni neděle neboť u neděli se nibde nic nedělalo,

Jedině klid u domácnosti a práce ue cbléuech a stájích. We chodilo suátečně ustrojeno i děti na uesnici zaměnily sué zaplátouané haby za
suáteční. Z kuchyni se ši ila u ně poléuek oko eněnlch nezbytnlm šajiánem. Jaká by to byla neděle bez buchet do rtižoua upečenjch. T, by-

Thk jak to bude letos v Proskovicích?

začal jsem vzpomínkou jednoho staršího bratra našísokolské
i._i"o,y.A tak končímp íhodnym sokolsklim heslem - (p edevším)
vlastní silou!
Karel S kora, člen zastupiteIstva

Jarkov
Jarkovskli potok. \ětšina obyvatel Proskovic jeho jméno zná, ví,
kde ho najde a to je vše.
Vezmeme-li to suše geograficky, pak ,,potok pojmenouany
Jarkouskj, ue starších mEácb uuáděnj také jako Jarkou!, prameni u
polich mezi Dily (také Cerny les) a Paleskem na katastru Staré Bělé a

uléuá se do slepého rAmene Ond ejnice, které uzniklo po regulaci toku
jmenouané íčkyu 2. polouině minulého století na hranici batastr

Proskouic a Staré Wi."
Potok j. po celé nevelké délce svého toku doplňován járky, po
nichž má asi jméno. Tvo í hranici mezi Proskovicemi a Starou Vsí,
když protéká nejblubšípartií zalesněného koryta - Jarkova. V dobách, kdy ještě ťrstil do neregulované eky, byl docela slušně rybnat,, zqména v částečněprosluněném tíseku blízko Ond ejnice. Podíl
na tom měl i rybá sk svaz, kter jej využíval pro odchov pstruha
potočního. Jinak život v něm nebyl nijak bujnli, jak už to u lesních

pot čkri b rá.

Za\esněné ťrdolía potok spolu s podmočenlimi loučkami byly
dlouhá léta místem klidu, jen občas navštěvovan m ,,jednodenními
táborníky" u p íležitostiškva ení vaječiny nebo obyčejnéhoslavení
života.
Díky celoročně dostatečnémumnožstvívody a díky tomu, že dolí Jarkova funguje jako migrační trasa, zde existuje do urči é míry pest ejšíživočišné
osazenswo. Z méněběžn ,ch pták zďe mižeme často zahlédnout černéhočápa, na tahu sluky nebo většíhejna
hlilri a brkoslavti, na ja e se občas s holuby objeví i sokol. ze savc ,
někdy projde jelen, divočáci, potok prošmejdí rydra nebo psík mlivaloviry.
Genius loci - duch místa - Jarkova byl mnohokrát ohrožován a
byly snahy jeji riplně smazat. Snahy, zaštitujícíse rozvojem životní
ťrrovně a pot ebami občanri, snahy za nimlž stála politická objednávka. P ed více než t iceti lery se potok občas měnil v páchnoucí
stoku, kdy riniky odpad z živočišné
w,roby krmelínskéhoJZDtrávily ryby i ve slepém rameně. P elom 70. a 80. let p inesl nov/ tižasn, nápad - p ehradu. Vykácet les, nad staroveskou cestou vystavěthráz a ťrdolízaplavit - ,,poskytnout obyvatelrim jihu Ostravy rekreačníoblast". Nakonec pochopili, že ťrdolníp ehrádka na hraně
nivy, a navíc mezi poli, je nesmysl, kterli rychle skončízabahněním
dob e prohnojenlimi splachy zemědělsk,ch pozemkri. Yždy si však
někdo uchoval cit a rozum a Jarkov p ežil.
Jarkovskli les se za posledních patnáct let hodně změnil.
Smrčiny, které ho zar staly ,,sežral ktirovec" a volné plochy zar stají novou qisadbou i náletem. Je po ád hezk,a po ád bojuje, když
mu někdo vrážívidle do zad. Nenápadně, ale soustavně. Už témě
není jedin schridnli chodníček - všechny se změnily v ilegální ,,hypostezky" kombinované s motokrosotl.mi trasami, které poškozují
ko eny stromti, ničíbylinnou vegetaci a někdy i nohy chodcti. Les
je pravidelně doplňován černlimi skládkami spo ivlch stavebníkri,
opravá ri a renovátor sv/ch majetk i po adatel občasnlich lesních oslav spíše podobnlich minidiskotékám. P esto roste a intenzivně prožívákaždé
ročníobdobí.
Citát na konec. Neni to citát klasika literatury či jiného druhu
umění, mezinárodní osobnosti nebo ve ejného činitele. Tohle ekl
asi p ed 25Iery jeden ze t í obyčďln,ch (nebo neobyčejnych?) chlapri, kterlim Jarkov učaroval alejichž pravidelná lesní setkání se zde
opakovala po někoilik desetiletí.
,,Jarkou je krásryf Je to tu jak na horách, Akorát, kdyby se něbte í
lidé nechouali jako suině". Měl pravdu, a i když už tady není, má ji

po ád.

Ing. Milan Stoniš

Rozhraní v Gerném lese
Na levém b ehu Jarkovského potoka u

cesťy z Proskovic do

Krmelína se dor/ká katastr Krmelína, Staré Bělé a Staré Vsi nad
Ond ejnicí. V tomto místě byl 6. prosince 2011 postaven čry metroqi dubov/ sloup se jmenovkami a znaky těchto t í obcí. označení
trojmezí-rozhraní je umělec$im ezbá sklim dílem, které v prosto-

ru Černéholesa zaujme a potěší. Na jeho worbě se podíleli Dalibor
Šplíchalze Staré Běié, Kamil Kop iva ze Staré Vsi ; Karel Sykora z
Proskovic. Hranoly na eza| Ivo Pchálek ze Staré Bělé, pomáhali ještě další ochotní emeslníci. Za iniciativu p i realizáci ušlechtilé
myšlenky děkujeme našemu zastupiteli Karlu Slikorovi, za podporu povědomí sounáležitosti k rodnému kraji pat í dík celému pra-

covnímu rl-.r.

9. roěník Festivalu

Marie Matějová

PóodíFrantiškaL ska

V letošním roce proběhne lž 9. ročníkFPFL. Festival se stal dobrou
tradicí Proskovic, Staré Vsi nad Ond ejnicí a Jistebníku. Je finančně podporován Moravskoslezsklim krajem, MOb Proskovice, Obecním ťr adem
v Jistebníku a Staré Vsi nad Ond ejnicí. Jeho obliba a návštěvnost stále
stoupá, což nás organizátory velice těší.Srdečně vás zveme na jednotlivá
lystoupení pěvecklich sbor i folklorních soubor 9. ročníkufestivalu.
\ě íme, že si z bohaté nabídky vyberete.
Za proskovické organizátory Občanského sdružení ,,Festival Pood í
Františka L/ska" zvou p íznívce regionální kultury Miloslava Vidličková
a

Marie Matějová.

Pokraěování na str. 5

-5-

9. ročníkFestivalu

Dne 5. 4. 2012 (ětvrtek}
od 8rOO . í 6100 hodin se koná

PoodíFrantiškaLska

Pokračov áni ze str. 4
27.

duben

zÁpls Do MATEŘsxÉ šxoly.

- zaháiení festivalu -10 hodin
Proskovjáček - Pěv. sbor ZŠOstrava-Proskovice
Pěv. sbor ZS Stará Ves n.O.
Ostrava-Proskovice

Buková 245

Folk. soubor Hlubinka, Ostrava

28.

duben

25.

květen

26.

květen

Součástízápisu je i ,,DEN OTEVŘENÝCH DvEŘÍ.''
se podívat, co všechno už umí staršíkamarádi.

Spoluťrčast:SdruženíhudebníkProskovice
Ostrava-Proskovice, Restaurace ,,I-J Psoty" - 14 hodin
Folk. Soubor Ischias, Opava
StaráVes nad Ond ejnicí - koncert pěveclr/ch sborti
Pěv. sbor ZS Stará Ves n.O.
pěv. sbor permoník, karviná
ŽPS Canticorum, Haví ov
Stará Ves nad Ond ejnicí - ,Jizda kole obila"
LSPT Ond ejnica, Stará Ves n.O.
Malá Ond ejnica, Stará Ves n.O.

P ijďte

MŠnabízí:
- společné akce pro dětí z MŠa ZŠ
- návštěvy divadelních p edstavení p ímo v MŠ
- návštěvu Loutkového divadla v ostravě lx ročně
- pro p edškolní děti |idenní ozdravny pobyt
- školičkuplavání
- tvo ivá odpoledne pro děti a jejich rodiče

FS Kyjov
CM Fojt

CM

Tragač

Zájmové kroužky pro děti:

Spolu čast: Dechová hudba ,,Zámeckákapela", St. Ves n.O.
15. červen Stará Ves nad Ond ejnicí - Folklorní večer na zámku

Ond ejnica,

Stará Ves nad

- Veselé pískání

- Kouzlení s hlínou

Ond ejnicí

Zahraniční soubor, host MFF Frlidek-Místek 2008

-

CM Ond

ejnica
16. červen Jistebník - Náves jistebniclc/ch zpěváčkti, koncert pěv.

sborri kulturní drim
PS ZŠT.G.MaŤryka Jistebník
DPS Ko-Ko, ZS Ostrava-Záb eh
DPS Koťata a Akegro, ZŠBílovec
Dps studeňáček, szuš studénka
Smíšenlipěveckli sbor Lašan Brušperk
LSPT Ond ejnica - Pozdní sběr, Stará Ves n.O.,

Ond ejnica

Tančímes pohádkou

Kritéria pro p ijímání dětí:
1.

p edškolní děti - povinnost ze zákona 56112004 Štohky
zákon

2. děti zaměstnanl ch matek
3. Sourozenci v MŠnebo ZŠ
4. Děti, jejichž matky jsou na mate ské - rodičovské dovolené s jinym ditětem

CM

K zápisu vezměte: rodnli list dítěte,
pr kaz zdravotní pojišťovny

Spoluťrčast:Dechová hudba ,Jistebnická 13"

Doprovodné akce:

vriwarná soutěž oro děti:
"IrÍe"ndry eky Odry"

'

V/stavy:

Ve všech obcích r,}stavy v,warn ,ch prací ze soutěže ,,Meandry eky
Odry", v Jistebníku finále této soutěže.
proskovice: Návraty do minullich ročníkri
Stará Ves n, O.: Salon starovesklich

v/warníkri

Jistebník Olejomalby F. Mihálika

Turisticlc/ pochod:

,,Krajinou Jistebnic ich zpěváčků", 2|. dubna 2012

Noví prvňáčci jsou již zapsáni
aneb dědek s babkou děti nezastrašili
1i

Letošní zápis do prvního ročníkuproběhl pro naši školu v dosn9.zvyklou dobu - 7. unora 2012, tedy poměrně pozdě. Bylo to

kvrili

časti většiny dětí i pedagogri na zimní škble v p írodě.
Zápis 1be1 pomocník z ad našich žákůuž neumíme
p .d"rri
stavit. Thošičkuv nás hlodala nejistota, zda p ijde k zápisu
d^ort"-

tek prvňáčk . Náš p_roj9k1 ,,Těšíme se do škóly", kterlp iprar.uje
děti.na vsrup do školníchlavic, nám však dával nadějr, i. dcti U"de dostatek. Dvě setkání proběhla na podzim v měsíti listopadu a
ťrčastbyla r,yšší,než jsme čekali.
P i, zápisu dětí k perníkovéchaloupce doprovázel Jeníčeks
Ma enkou. Všichni žáci, kte í pomáhali-u zápizu, se do iv/ch roli
pěkně vžili a pomohli p ekonat některlim neiměllim dětem počátečnínejistotu. Dalším opěrnlim bodem a povzb,vzením pró děti
bylo stanoviště, jež si vzaly na starost učitelky MŠ,které árivěrně

znqí.
Budoucí prvňáci se sqimi rodiči prošli pět stanovišť. Moudrá
sova je nepropustila, dokud jí neprozradili daje o sobě a své ro-

dině. všichni pomáhali Jeníčkovi a Ma ence s orientací v lese, po-

čítánímkamínk na chodníčku,hledáním správného ,-ě.,,.
Rozmlouvali s babkou z.pernikové chaloupky a ódpovídali na její
všetečnéotázky. Určovali a porovnávali velikost a waf kamínk .
Po cestě pozná.vali různá lesní zví ata a rostliny a jejich plody. U
lesního pot čku si zavazovali rczvázanou tkaničku'a- spětno,, ..stu završili namalováním obrázku tatínka.
Perníkovou chaloupku navštívilo celkem 23 dětí, po prázdninách jich nastoupí do školy 21.
Blanka Hrachovinová
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Projekt Zdravíěko
Dne 23. 1. se naše škola rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina žákri odjela na školu v p írodě s ekologic$im programem Noemova archa
do Staré Vsi u Rlima ova a druhá skupina žák:";- zůstala ve škole, kde probíhal do Z.3. ptojekt nazvan, Zdravíčko.

T ídníučitelky l. - 3. ročníkup ipravily pro žáky zajímaw,pfogram.
Hlavní témata byla zdravé a nezdravé potraviny, péčeo chrup a tělo člověka, správnli životní ,.yl, tvorba jídelníčku,denní režim žáků,ď1..

Program obohatila beseda s nevidomym člověkem, panem Ladislavem
Holbou, a jeho vodícímpsem Pedrem. Záci se dozvěděli mnoho zajíma,
w,ch a noqich informací. Thké jsme podpo ili koupí r,}robkti zavíce než
2 000 Kč handicapované osoby textilní dílny Charity Ostrava.
Děkujeme za pomoc, která byla poskytnuta pot ebnlim lidem. Záci I.,
4. a 5. ročníkunamalovali obrázky do v/warné soutěže Ovoce a zelenína, kterou vyhlásila firma Ovocentrum. Nyní čekáme, zda se práce na,
šich dětí budou líbit a dostaneme dárkor,} ovocn;i koš. Držte nám, prosím, pěsti!
Projekt se lyda il. Na weboqich stránkách našíškoly http://www.zsm žete prohlédnout fotograťte z této ak-

proskovice .czl v sekci Galerie si

Mgr. Jana Švardalová, učitelka

Jaká byla škola v prírodě?
V letošnímškolním roce jsme se rozhodli, že opět navštívímeStarou Ves u Rlima ova, avšak v zimním termínu. A
tak se i stalo. Odjeli jsme v pondělí 23. 1.2012 a strávili.jedenáct dní v kouzelně zasněženém prost edí Jeseníkri. Žáci,
kte í pobywali na chatě Relaxa neměli ani chvilku odpočinku.
Dopoledne většina z nich se snažila vykrajovat carvingové oblouky pod vedením lyža ského instruktora F. Grygara
a sjet,,velkY" svah s p. uč.J. Vahalíkovou. Nelyža i nelenili,
a také si užívali sněhol}ch hrátek. Odpoledne probíhal ekologick/ program ,,Noemova Archa", kterli byl realizován instruktory společnosti STAN. Večer unavené žáky učitelky a
p. vychovatel potrápili chvilkou učení,které bylo t ikrát vyst ídáno oblíbenou diskotékou.

Nechyběly ani besedy s ochránci o p írodě Jeseník
Zaposlouchali jsme se do hudby lyluzované lesními rohy,
kterou nám p edvedli čty i místnímyslivci. Takže, jakábyla
škola v p írodě? ,,Super! Líbilo se mi lyžování a stavění igl !"
- takto ji zhodnotil jeden žák. A pedagogičtípracovníci? Ti
byli spokojeni, že p ivezli dom zpět rodičrim jejich nezraněné potomky a také byli rádi, že se uskutečnila povedená
akce za nemalé finančnípodpory Státního fondu životního
.

prost edí ČR.

Mgr. Jana Vahalíková

pošta v ostravě - proskovicích
je tu pro Vás

VE,LKOI(APACITNI KONTEJN ttY
NA D(}MOVNi C)DPAD
Ve čtvrtek l9. 4. 2al"2 br"rde v našenr obvotlě
p istarneno 8 velkokapacitníclr kontejrrerri na sběr
nett-iděnélrtr domovnílro odpadu. Občanétak nrají
možnost bezplartně se zbavit nepoďebn ch věcí ze svych
domácnosti. Odvoz naplrrěn clr korrte.inerťr proběhne
následujicí detl, t-j. v pátek 20.4.2O12.

Rozmistění kontejner dne

Kl

K2
K3

K4
K5
K6
K7
l{8

1,9.

4.2al2

ul. Staroveská - p ed clomem č, 34/168
ul. V Tišináclr (poblíž domu pana Šuraba)
ul. }*Iil Pastvinách * u r,_iezdu rra h iště
uI. Natl Stroutrou (pt-lhtížstavebnin)
ut- Sídlištrrí(pobliž dotnu pana Frcrly)
t:l.
ul.

V tjvoze
Nad { rkarni (poblíž vodojenru)

ul. kaluž-rrí x světlovskťr

věra Adámková

Sokol letos slaví ...

. Piestože pošga v Proskovicích spadá do jednoho z měst.ky.h
obvodri města Ostravy, má charakter typické vesnické pošt/. I
klyž je.na poště otev ena pouze jedna p épážka, poskytuje kompletní služby a nab.ízí širo i rozsah produkt . A navíc je'tu vždy
ochotná a milá vedoucí pošty Jana Bilicerová. Pošta je otev ena v
pracovních dnech od 08,00 do 11,00 a od 13,30 do 16,00 hodin. Otevíracídoba je nastavena tak, aby pokryla dobu, kdy je o
služby pošry největšízqem.
I takto malá pošta poskytuje své služby v širokémrozsahu.
z k]xi9L<i,ch poštovníchslužeb si mriže zákazník podat všechny
druhy listovních zásilek a samoz ejmě i balílry. Od]. 2.2012 m-á
zákazník navíc možnost podávat na této poště i balíky s garantovanou dobou dodání d'o jednoho dne. jedná se o no,né b"alíkové služby Česképošťy,a to'Balík ,,Do ruÉy"* tento balík se doručuje na z-volenou adresu a Balík ,,l.{a poštu", kterli se ukládá p ímo na poště zvolené zákazníkem.
Mimo listovní a balíkovéslužby poskytuje pošta všechny dru^dobíje"í
hy p_eněžních služeb, platby SIPÓ,
Ě"dit,, ,," *bbihrí
telefony, , pl"ty drichod , ale i sázkové ilužby. Za zmínku určitě stojí i možnost zakoupení denního tisku, časopisri a širokého
sortimentu zboží.IGomě klasického zamě ení na poskytované
poštovní služby * obdky, kartónové obaly, pohlednicJ, be ,ra pošť zakoupit celou škálu papírenského zbóží a hraček pro áěti.
Zákazníci si mohou r,ybrat i z širokénabídky sezónního Žboží,,1ako jsou nap íklad kalendá e, a p edevšímvánočnía velikonoční
zboží.

Rok 2012 je pro všechny členy Sokola rokem jubilejním a pro
sokoly v Proskovicích dokonce dvojnásobně, protože letos uplyne
150 let od založeníSokola v Praze a 100 let od zahálení jeho činnosti v proskovicích.

Pojdme si krátce p ipomenout Historii Sokola v našízemi i v
našíobci.
V bec první sokolská jednota vznikla v Praze, právě p ed 150
lery -16. nora tB62. Jedním ze zaHadatel Sokola Pražského a jejím prvním náčelníkem byl zvolen MiroslavTyrš, kterli stanovil také sokolskézásady a jehožpráceZáHady tělocviku zr.1882 se staIa záHadem sestav pro sletová cvičení.Od samého počátku byla
kromě tělocvičnlich a sportovních aktivit d ležitou náplní sokolské činnosti mravní qrchova a společenská a kulturní činnost.
150letá historie Sokola byla provázena mnohlimi nelehklimi etapami, kdy sokolové nikdy nechyběli v adách těch, kte í bojovali
za svobodu a demokracii, často i za cenu vlastního života.
Oslavy tohoto lryznamného v/ročízahá|í 10. b ezna slavnostní zasedání Vliboru Ceské obce sokolské v pražském Karolinu a
lyvrcholí ve sletoq,ch dnech 1.-6. července XV. Všesokolsklim sletem.

O 50 let později byla dne 22. zá í ustavena na schrizi v

obec-

ním hosinci tělocvičná jednota Sokol v Proskovicích. Hlavní zá-

sluhu na jejím založení měl učitel Leopold Hyánek, kterli v Sokole
prisobil jako náčelník.Mlyná Antonín Sunek se stal prvním sokolsklim starostou a v hostinci u Matěje ve staré Bělé se nacházela první tělocvična. Vlastní sokolovny se členovédočkali až v r.
1927, kdy byla budova slavnostně otev ena, ale práce na ní pokračovaly i v letech 1928-30, Sokolovna se stala centrem nejen života sportovního, ale i společenského. Sokolské šib inky, p|esy, zábavy, slavnostní akademie, divadelní p edstavení - všechny ryto
akce členovéSokola s nadšením po ádali a tuto tradici se snažíudržovat i v současnosti.
Proto i v roce stého w,ročíčlenovéTJ Sokol Proskovice chystají celou adu akcí sportovních i společensk/ch. K těm nejdriležitějšímbezesporu bude pat it ťrčastžen naXV Všesokolském sletu v Praze a slavnostní akademie, kterou p ipravujeme na podzim
letošního roku.
\ě íme, že oslavy stého v,ročízaloženísokola v našíobci se
stanou lryznamnou událostí nejen pro členy Sokola, ale pro všechny občany.

Eva Petrůjová,

vzdělavatel TJ sokol proskovice

P estože Česká pošta již dlouhou dobu nabízí služby a pro4"kry sv/ch obchodních partnerri jako je Poštovníspo itelna,

Ces[á pojišťovna, Ceskomoravská stavební spo itelna, Řaiffeisen
stavební spo itelna, Penzijní fond Stabilita, Penzijní fond České

pojišťovny a další,mnohdy je klient jejich nabídkou p íjemně zaskočen, protože právě ryto služby na poště nečekal. Pioto jsme rádi, že i touto cestotl mrižeme našim zákazníkťlm sdělit, že i pošta
v Proskovicích poskytuje celou adu bankovních a finančníchproduktti, a to jak pro firzické osoby, tak i pro podnikatele a firmy. Na
poště lze vy ídit z izení bankovního tíčtu_se všemi myslitelnlimi
4gplrilqťmi službami, dále stavební spo ení, dtichodové p ipojištění. Rovněž zde sjednáte pojištění, i to jak stále ještě mnohdy

oporníjené. životní,irazové, tak cestovní p ipojištění, pojištění
vozidla, jak zákonné, tak havarijní, dále tákď i'neménďdriležité
pojištěnídomácnosti a budov. Pošta ryto produkry poskytuje pro
seriózní, stabilní a silné partnery.
Pošta v Proskovicích nemá sice doručovatele, doručování zqíšťuje pošta Ostrava 30, Bělsbi Les, ale je poštou ukládací. To znamená, že pokud adresát nebyl p i doručóvání zásilky zastižen doma, dostane do poštovní schránkyYÝZYU s tím, že jeho dopis či
balíčekjeuložen na poště, kde si ii m že ieště ten den vyzvedňout.

Pokud bude zákazník chtít, abychom mu zásilky nedoiučovali na
jeho domovní adresu, mriže si na poště sjednat ilužbu, podle které si nechá zásilky,ukládat najím zvolené poště, kde si Je pak vyzvednete v době, která mu v/hovuje. V p ípadě, že zákazníkovi
l:ny\oy"je rozsah hodin pro ve ejnost jeňo'poš,y, protože nap íklad déle pracuje, je často-pracovně mimo dómov, má možnoit si
nechat zásilky buď jednoránové, nebo trvale dosílat na jinou adresu, pop ípadě si je nechat ukládat na jiné poště, která je nap íklad
poblížjehozaměstnání, v obchodním ceniru, kam chodí nikupovat, nebo má otev eno déle. O q.to služby mriže požádat buďna
delší dobu, nebo jen jednorázově u iedné konkrétnízásllky. O jednorázovou dosílku, nebo jedno rázovouzměnu ukládací póSry -tže požádat osobně na své poště, telefonicky na telefonním čisle uvedeném na YYZYE, telefonicky na Call centru Česképošty 840 1ll 244 v době Po-Pá 07.00 * 19.00 hod. av So Ó8.00 12.00 hodin, nebo elektronicky na mailové adrese info@cpost.cz.
tímto zprisobem si mtiže r,y ešit i problém, kdy zákazníliovi vyhovuje vyzvednutí zásilky nap íklad v sobotu či ve večerníchhodinách, pop ípadě když odjíždína chatu, dovolenou a chce se ke
súm zásilkám dostat i tam. Vedoucí vašípošry i zaměstnanci okÓlnich pošt každémuzákazníkovi rádi poŠky,Áo,,kdykoliv bližší
inform.aóe tak, aby.si mohl vybrat zp sób dódavani zásilek, ktery
mu ne|Vlce

vYnovuJe

!ng. Roman Paliěka
manažer obvodu ostrava 2

T íkrálová sbírka 2012 v Proskovicích

Proskovice opět bruslí
Díky proskovicklim rybá rim (pan Malíns i a D. Syslo)

a

v/-

jimečně chladné zimě (sice pro nás nadšené ,,rybníká e" poměrně
krátké) si proskovické děti, mládež, ale hlavně tatínci zahráIi hake| zazávodili na ledové dráze (první disciplína z dvanáctiboje,
ktery má probíhat po celli rok 201,2 v Proskovicích).
Akce dopadla dob e. Všichni sportovní nadšenci si mohli opět
užítp írodního ledu (t i odhrnutá kluziště a okruh pro ,,rychlo-

bruslenÍ")'

Mgr. František Grygar

Yážení občanéProskovic, srdečně vám chci jménem Chariry
Ostrava a Charity sv. Alexandra poděkovat za vaši finančnípodporu p i již tradičnímlednovém koledování pot ebnlim lidem.
V této sbírkové akci, po ádané Charitou Česká republika se v

našem regionu vybralo na pomoc pot ebn m lidem
l 527 453 ,-- Kč, z toho do kasiček v obci Próskovicích bylo vybráno

celkem

pěvk bude

25 593,-- Kč. Velká část z vašich finančníchp isr,yužita na projekty realizované v Ostravě a blízkémo-

kolí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj chráněnlich dílen,
kde nacházejí uplatnění zdravotně zne,r/hodnění lidé, podporu sociálních služeb pro seniory, dáIe bude pomoc určena pro 1idi ,,
"kutní nouzi, financování hospicov/ch služeb, rozvoj chráněného
bydlení pro duševně nemocné.
Děkuji místnímuobecnímu adu za poskytnutí prostor k r,ytvo ení zázemí pro 10 kolednic ich skupinek.

Markéta Nováěková

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprost edkovatelem spot ebitelského věru, investiční společnosti lze
ešit u státem z ízenéhomimosoudního orgánu - finančníhoarbitra.

ňlízeníp ed finančním arbitrem je bezplatné.

co finančníarbitr

dělá?

Finančníarbitr je orgán p íslušnlik mimosoudnímu rozhodování sporri, pokud je jinak k rozhodování těchto sporri p íslušnli
čes i soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb

p i poskytování platebních služeb - nap íklad spot zíl<azníka s ban-

kou o správnost

za:

platby nebo spor zákazníka s bankou

'čtováné

p i zneažití platebníkarty neoprávněnou osobou,

b) lydavateli elektronicklich peněz a d,ržirclielekuonicklich peněz p i vyďávání a zpětné v/měně elektronic ich peněz - nap íHad
spor d,ržitele p edplacené karty jizďného s některymi provozovateli ve ejné dopravy,
c) vě iteli nebo zprost edkovateli a spot ebiteli p i nabízen í, poskytování nebo zprost edkování spot ebitelského ťrvěru - nap íklad
spor zákazníka s vě itelem o odstoupení od věrové smlouvy nebo
spor o v/ši poplatku za p edčasné splacení tivěru,

d) investičními fondy, investíčnímispolečnostmi nebo zahra-

ničnímiinvestičními společnostmi a spot ebiteli ze standardních

fondri kolektivního investování a speciálních fondri kolektivního
investování, které shromažd'ují peněžní prost edky od ve ejnosti nap íklad spor záL<azníka s investiční společnostío správnost čtovan/ch poplatk .
Finančníarbitr usiluje zejména o smírnély ešenísporti.

Jak mohu služeb finančního arbitra

vrňít?

ňízeníp ed finančnímarbitrem je bezplatné azahqujese na ná_
vrh zákazníka (spot ebitele). Návrh na zihárlení ízení'p ed finančním. arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (emailem opat enlim zaručenirm podpisem nebo prost edňicwím datové schránky) nebo osobně, resp. ťrstně do- protokolu v sídle
kancelá e finančníhoarbitra.

k

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančníhoarbitra

dispozici formulá

-

http://www.finarbitr.czlcs/financni-arbitr-

formulare-ke-stazeni. html.

Mgr. Monika Nedelková v. r.

íinančníarbitr

CHARITA OSTRAVA
Ko enského 17
703 00 Ostrava-Vítkovice

CHAR|TA OSTRAVA ve spolupráci s D|AKONlí BROUMOV vyhlašuje

HUMANITARNI BIRKU
,,Nepot ebné věci pot ebnl rn lidem"

a

letní a zimní oblečení(dámské, pánské, dětské)

o

lťrŽkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky,záclony

a

látkY (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek)
domácí potreby - nádobí bíléi černé,skleničky (nepoškozené)
pe í, pérovéa vatované prikri vky, polštá e a deky
obuv - nepoškozen á, svázaná v páru
dětské hračky (stavebnice, panenky, plyšáci atd.)

a

a
a
o

Iedničky, televize, počítačea jinou elektroniku, matrace, koberce
) nábytek, jizdní kola a dětské kočárky
o znečištěnia vlhkli textil
a

Materiál bude v Diakonii Broumov tríděn lidmi
z azylov ch domťr a dále využit pro pot ebné lidi
a pro prumyslové zpracování.

sníErn sr us[urrčruí:
uten, lT . 4. 2012, 9.00-1 8.00 h
místo: Ostrava hl. nádraží, vjezd do areálu
nákladního nád ražíČP Cargo na križovatce ut. Mariánskohorská a cihelní
termín dalšísbírkyi 4. 9. 2012

Věci prosím e zabalené do igelitov ch pytlti či tašek, aby se
oĚt<u.tEM E

Více na

zAvAš! pomocl

www, qstrava. charita.cz a www. diakoniebroumov.org

nebo na tel.. tel.; 596 783 0í1 nebo 731 625 853

Prepravu humanitárního materiáIu zajišt'uje ČO Cargo.
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P ijdte k nám pro informace nejen

Cyklosport -Prodej-Servi - Martin P ikryl
N o VINKA_PRODEJ EI,,EKTR()K0_IJ !

ohledně podnikání

Chcete začítpodnikat v Českérepublice nebo v některé
z člensk/ch zemí Evropské unie, Evropského hospodá ského

prostoru či ve Súcarsku? Chybí vám informace a nevíte,
'Vá.m
kde a j* j, získat? Nechte zjišťovánífakt , které
usnadní vstup do podnikání, na nás - jednoduše se obraťte na
Jednotné kontaktní místo.
Poskytujeme informace p edevšímo podnikánív České
republice a v Evropské unii, uznávání kvalifikací a vysíIání
pracovníkri, rádi Vám také poradíme, kam se obrátit v p ípadě spot ebitels lch problémri, v p ípadě pot eby ešení
sporri či s komunikací se zahraničnímťr adem. Víme také,
kde se informovat ohledně podmínek zaměstnávání osob a

požadavk na v/robky, které chcete distribuovat na vnit ní
trh Evropské unie.
Bezplatné služby Jednotného kontaktního místa jlž za je-

ho témě dvouletou existenci využilo velké množswíobčanťr, naši pracovníci zodpověděli témě šest stovek dotazti.
Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili nejen občané,aIe také Ministerswo prťrmyslu a obchodu, které Jednotné kontaktní místo Ostrava vyhodnotilo jako nejlepšíz ady kontaktních míst v Českérepublice. Také to mtižeb,tjedním z dťrvodti, proč vrylžítnaše služby a získat informace, které pro Vás budou odtazov rm mrjstkem kzahá-

jení podnikání.

Pracovníkrim Jednotného kontaktního místa m žete poIožh. dotaz osobně na Zivnostenském adě Magistrátu města Ostravy", telefonicky na čísle599 443 148 nebo elektronickou poštou na adrese jkm@ostraya.cz. Více informací na
WWw.ostrava.Cz.

p

S našimi službami budete p ed konkurencí o krok na-

ed!

Zivnostenskl

ad

Magistrátu města Ostravy

Možnost vyzkoušení!
vyhradní prodeice Německ ch kol FOCUS!
Prodej kol a doplňkri na splátky bez rrrčitele!
Servis zajištěn
Garančníoprav1, do měsíce zdarma
Servis elo 24 hocl

VÝběr z l50

,|iol na nrodeině.
stavba kol na zakázku,
Prodej portovních pot eb.
H o kej ky, bru s l e, l yže,teni sové rakety,rníč e,pálk y
na stolní tenis,spací pytle a dalšíspoftovní zboží

Termo prádlo-MOIRA
Bazarjízclních kol.

Oblečenía obuv pro cyklisty.
VÝprodei rvbá skÝch pot gb,sley4 50%
Možná platba kartami.
Pracovní doba: Po-Pá 9,30----12,00 14,00----18,00
So-8,30-12,00

l liCyklo prikryl.wz. cz cyklospo rtl
@seznam. cz
tará Ves nad Ond einicí.ul.Pet valdská 709
Martin P ikryl Mobil:603520428,
Tel.prodej na: 558 435264

h
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PLoTY, PLETIVA, GARÁŽovÁ

VRATA, THUJE NA ŽlVÉPLOTY
Garážová vrata Od 9.999 Kč.
klopná, dvouk ídlá, sekční,
rolovací.

Y

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

provádíme i montáže.

tr":i, El*ktratelevizní senyls
Opravy pot ebni elektraniky, domácích
spotťcbiča mobilních tglefonri.
ltío*táže satelít - lnternetov prodej elektro
Evžen P*ter

P37 4Ť# *tr4 T-Mobile

i :lliit 2
KRMELiN 773 *Ž2 s Vodafane

Kostelní 174

i;i,i

?3924
lC 42996929

*tt@krmelin,coffi

.i-it

bŤWW-#ťn - ktrffit*

*

i ru

.

* #*Y

PLOTY _ PLETIVO

Prodej a v; stavlra oplocení. Poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, kované ploty, prtimysl ové,
mcrbilní. Stavby plotu ze sva ovanych pletiv.
sva ovanych panelťr, pletivové branky a brány
nebo sva ovaná v;.iplň. P i objednávce montiižc
sleva 307o na naše okrasné cl eviny.

od 10 Kčlkus.
d evin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicítkaninu - stínovka.

wvyw.KANGLlR.Gz

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - l6;00
Tel": 722 550 000, 132 650 203. Rozv oz pa celó ČR.

DOPRÁVA ZDARMA

Pro*lrovich$ tlorlán

rlor

THUJE NA ŽIvÝ
ffin--lr
r,}Uěr okrasnych

-

p i celkovém nákupu nad 7,000 Kč.

Obecní inforrnačnízpravcld,aj, ídía r,ydáva Úlad městského obvodu Prorko..i.".
Reclakční racla: Mgr. Marie Matěj<lví, Ji í Lyčka, Bc, Miloslava Viclličková, Ivana Matějová

Organizační poradce: Miloslava Vidličková, technicky, poradce: Jana Duroňová,
Yyáávání povoleno MI{ ČRE 15013.
'|isk PROPIS Ostrava.
Vydánovb eznu 2012.
ZDARI,íA!

