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Slovo starostky
Vážení občané,
20. říjnem 2006 končí volební období
2002—2006. Rada městského obvodu
Vám spolu se zastupitelstvem předkládá na dalších stránkách tohoto čísla
zpravodaje ke zhodnocení výsledky
své práce. Bylo-li uděláno hodně nebo
málo, ponecháváme na Vašem uvážení.
V tomto období jsme navázali na
práci předchozího zastupitelstva a pokračovali v některých rozpracovaných
akcích. Byla dokončena rekonstrukce
Pustkoveckého údolí, které se stalo
místem procházek i sportovních aktivit
široké veřejnosti a je využíváno od
rána do pozdních nočních hodin od
jara do zimy.
Zrekonstruovali jsme ulici Hrázka,
která po mnoha letech dostala konečně v některých úsecích asfaltový
koberec kombinovaný se zámkovou
dlažbou. Připravili jsme rekonstrukci
střední části ul. Pustkovecká, jejíž zahájení se bohužel komplikacemi s dořešením absentující řádné kanalizace
a havarijního stavu vodovodního řadu
protáhlo až do roku 2006. Posílením
drenážního systému nohejbalového
hřiště se dosáhlo omezení stékání
přívalových srážkových vod z Nového
Pustkovce a z komunikace od haly TJ
Sokol na soukromé pozemky, které
jsou položeny pod sportovištěm a které po každém vydatnějším dešti a jarním tání byly nepříjemně zaplavovány.
Zpevněná plocha pro požární sport
na okraji fotbal. hřiště pomáhá k zajištění stejných podmínek pro všechna družstva při soutěžích v požárním
útoku. V současné době se dokončuje propojení cyklistické stezky tzv.
trasy „D“ v úseku mezi rest. U TATY
a ul. Pustkovecká. V měsíci říjnu by
mělo být dokončeno také parkoviště
za kostelem.

Ve fázi urbanistické studie se nachází nová hasičská zbrojnice s technickým zázemím pro přilehlé sportoviště.
V roce 2003 byl od fyzické osoby odkoupen pozemek, který by měl umož-

nit záměr realizovat. Rada městského
obvodu Pustkovec se rozhodla, že
zadá zpracování studie tří uchazečům
a poté se pokusí vybrat nejlepší řešení. Zda se výstavbu podaří uskutečnit
v příštím volebním období, bude záležet na finančních možnostech města.
Další rozsáhlou akcí, náročnou na
projednávání a projektování, je příprava rekonstrukce dolní části ul. Pustkovecká (v úseku od ul. 17. listopadu
po ul. Martinovskou). Na tuto stavbu
bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní
se připravuje dokumentace pro stavební povolení na všechny potřebné
stavební objekty. Mělo by jít o zásadní rekonstrukci komunikace včetně
přeložky vzdušného vedení do země
a doplnění nového uličního osvětlení.

Rekonstrukce ulice K. Aksamita byla
ověřena variantní studií možné zástavby. Jisté komplikace však nastaly
vydáním pozemků fyz. osobám bývalé
tzv. „územní rezervy“ pro tram. trať
a zájmem nových majitelů pozemky
zastavět, což přinese nutnost dořešit
uvažovanou zástavbu včetně únosné
dopravní obsluhy bez zbytečného obtěžování stávajících obyvatel.
Dle finančních možností se pokračovalo s opravami místních komunikací.
Samozřejmostí byla každoroční údržba zeleně i úklid obvodu.Pro mnohé
práce úklidového charakteru jsme
využívali tzv. „obecně prospěšných
prácí“ — tj. alternativní výkon trestu.
Významnou úlohu při přípravě i realizaci akcí sehrávala Komise výstavby
a její předseda Zdeněk Tichý ml. Po
jeho nečekaném odchodu v březnu
2005 jmenovala rada předsedou Ing.
Arnošta Bochňáka.
Je potěšující, že se Pustkovec dostává do povědomí obyvatel města
Ostravy např. tím, že rozvoj Vědeckotechnologického parku je dynamičtější,
než byly původní i velmi optimistické
úvahy. Po „pionýru“ parku, společnosti INGELECTRIC a.s., své místo
k podnikání nacházejí i další zájemci:
ELCOM a.s. má svou budovu před dokončením, velmi reálnou se jeví výstavba objektů pro společnosti VISTEON
a ChipInvest, budova TANDEM slouží
společnosti TietoEnator.
Jako členka Zastupitelstva města
Ostravy jsem se mohla podílet na
rozhodování o budoucnosti tohoto
města a domnívám se, že i mé působení v Investiční komisi města mělo
oboustranný přínos.
Práce v právě končícím volebním
období nebyla zcela jednoduchá a bez
překážek, ale společným úsilím celého
(Pokračování na straně 2)

(Pokračování ze strany 1)

zastupitelstva a všech členů komisí
i výborů se podařilo naplňovat schválený Program rozvoje, jehož vyhodnocení je uvedeno na dalších stránkách.
Příjemným překvapením pro mne bylo
postupné aktivní zapojení „nových“
členů do práce zastupitelstva v průběhu volebního období. O to více je mi
líto, že se např. předseda Finančního
výboru Ing. Petr Holuša již neobjevuje
na kandidátce, protože jeho jsem považovala za nadějného komunálního
politika.
Úřad městského obvodu se také
konsolidoval a nyní již pracuje ve stálém obsazení. Před pracovnicemi jsou
stále nové náročnější úkoly doprovázené zásadními změnami právních
norem, ale postupně se vše zvládá
a věřím, že ke spokojenosti našich
občanů.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat svým kolegům — radním, Jiřímu
Otiskovi a Zdeňku Bochňákovi — místostarostům a Kristině Březinové a Stanislavu Pyšovi, kteří se po celou dobu
aktivně podíleli na řízení městského
obvodu. Děkuji také předsedům výborů, Ing. Petru Holušovi (Finanční výbor), Ing. Eduardu Mohylovi (Kontrolní
výbor), kteří se svými členy vždy dbali
na to, aby hospodaření městského obvodu bylo průhledné, aby vynakládání
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prostředků bylo hospodárné a účelné,
aby byla plněna usnesení zastupitelstva a rady. Mé poděkování patří také
Dr. Vengřínové a členkám Sociální
komise, které navštěvovaly jubilanty
a pomáhaly p. Ondračkové zpětnou
vazbou při péči o seniory. Poděkování
patří také Letopisecké komisi, která po
celou dobu shromažďovala materiály
a pomáhala kronikáři mapovat život
obce. Kronikáři Jiřímu Otiskovi patří
dík za pečlivé vedení obecní kroniky,
který ji svým osobitým jazykem vtiskává neopakovatelný půvab. Redakční
radě patří poděkování za Pustkovecký
zpravodaj, který se stal vyhledávanou
tiskovinou i mimo území Pustkovce.
Za práci s dětmi a mládeži patří poděkování TJ Sokol Pustkovec a SDH
Pustkovec. Jednotce SDH Pustkovec
a jejímu veliteli Zbyňku Slováčkovi
patří poděkování za profesionální přístup a práci. Našim zahrádkářům patří
díky za jejich celoroční obětavou péči
o okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Všichni tito lidé dělali práci pro Pustkovec a společenské organizace po
své pracovní době a ve svém volném
čase, za což jim patří uznání a poděkování.
Za to, že naše fotokronika je obsáhlá a každá sportovní nebo společenská akce je zadokumentována,
patří dík fotografu Františku Nyklovi.

Tiskárně REPRONIS děkuji za vždy
pečlivé a nápadité zpracování zpravodaje, které přispívá k jeho vysoké
úrovni.
Při výčtu těch, kteří si zaslouží poděkování, nemohu opomenout
primátora města Ostravy Ing. Aleše
Zedníka, který vždy naslouchal hlasu
městských obvodů a Sbor starostů
mu byl opravdu poradním orgánem.
Poděkování patří také nám. primátora
PhDr. Ing. Jaromíru Horákovi, který
si našel vždy čas a snažil se řešit
i drobné obvodní problémy (drobné
z pohledu města, z pohledu obvodů
mnohdy zásadní).
Vám, vážení občané, děkuji za to,
že jste se vždy zajímali o dění v Pustkovci a svým aktivním „občanským“
přístupem jste nám pomáhali nacházet
nejvhodnější řešení. Děkuji Vám za
pochopení i shovívavost, které se nám
dostávalo, i když ne všechno a vždy
bylo dle Vašich představ. Jako drobné
poděkování bude pro Vás připraven
kalendář Pustkovce na rok 2007. Rok,
ve kterém si připomeneme již 630.
výročí první písemné zmínky o Pustkovci.
Vážení občané, věřím, že nám ve
volbách hlasováním vystavíte příznivé
„vysvědčení“. K tomu Vám přeji patřičnou míru rozvahy a šťastnou ruku.
Ing. Nataša Čeganová, starostka

Pustkovecký zpravodaj

Přehled o účasti členů zastupitelstva na zasedáních v době od listopadu 2002 do září 2006
Datum
Ing. Arnošt Bochňák
Zdeněk Bochňák
Kristina Březinová
Ing. Nataša Čeganová
Ladislav Holuša
Ing. Petr Holuša
Ing. arch. Jar. Kotek
Ing. Eduard Mohyla
Ing. Ivo Ostrožný
Jan Dura, prom. ek.
Jiří Otisk
Dr. RNDr. Jan Popelek
Stanislav Pyš
Marcel Šotlík
Marie Tichá
Iveta Boberová
Věra Fialová
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Legenda: Přítomen: / • Nepřítomen, neomluven: NO • Omluven: O • Pozdější členství: -

PROGRAM OBNOVY, ROZVOJE A ÚDRŽBY
MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002—2006
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec se rozhodlo pro naplnění svého poslání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválit pro volební období 2002—2006 PROGRAM OBNOVY, ROZVOJE
A ÚDRŽBY MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002—2006 (vyhodnocení plnění k 18. 9. 2006)
1. úsek informatiky
1.1 pokračování v provozování místního rozhlasu
využívání rozhlasu dle potřeby
1.2 průběžná aktualizace zpráv a informací o městském
obvodu
pokračování ve vydávání PZ, web. stránky, nástěnky
1.3 provozování webových stránek
plněno průběžně
1.4 pokračování ve vydávání Pustkoveckého zpravodaje
plněno průběžně
1.5 zavedení, udržování a obnovování informačního systému v městském obvodu (označování názvů místních
komunikací, sídla firem, apod.)
plněno průběžně
1.6 zahájení komunikace s občany a ostatními subjekty
přes internet (možnost podávání žádostí, oznámení,
podnětů a připomínek)
od 1. 1. 2006 elektronická podatelna e-mailové adresy
k dispozici: posta@pustkovec.mmo.cz, o.u.pustkovec@quick.cz
1.7 pokračování v jednání o možnosti dokončení výstavby
televizních kabelových rozvodů
možnost napojení na UPC radiovým přenosem — záleží
na individ. zájmu
2. úsek komunikací a dopravy
2.1 pokračování v projektové přípravě na postupné obnově místních komunikací (dolní úsek Pustkovecké,
ul. Plk. R. Prchaly, ul. K. Aksamita, ul. Ve Dvoře)
dolní úsek Pustkovecké — vydáno územní rozhodnutí;
— v řešení dokumentace stavební řízení před dokončením (vyjma SO přeložky nn)
K. Aksamita — v jednání celková koncepce dopr. řešení +
veřejné osvětlení — nutno zohlednit zájmy stáv. majitelů
ul. Stará — po upřesnění zájmů majitelů okolních pozemků
bude provedena aktualizace projektové dokumentace (vazba na změnu územního plánu — prozatím
neschváleno)

Pustkovecký zpravodaj

ul. Ve Dvoře — realizace s rekonstrukcí dolní částí ul.
Pustkovecká
ul. Plk. R. Prchaly — v současné době není připravován
projekt
2.2 postupná údržba místních komunikací a chodníků dle
finančních možností MObv
opravy dle fin. možností — opravy výtluků za cca 700
tisíc Kč
2.3 sledování postupu prací na propojení ul. M. Krásové
a Slavíkovy
ve sledování — zakresleno v PD pro regeneraci sídliště
Nový Pustkovec (akce MObv Poruba)
2.4 pokračování v prosazování negativního stanoviska
k zamýšlené tramvajové trati po ul. 17. listopadu,
Opavská a k vedení tzv. „Severního spoje“ po ul.
B. Nikodéma
ve sledování TT
po 17. listopadu prozatím není v návrhu rozpočtu ani
rozp. výhledu města, přestože DPO, a.s. má zájem
pokračovat v projektování — organizování petice proti
výstavbě TT Severní spoj — ZMOb Poruba a Třebovice
mají provést revokaci svých negativních stanovisek
k vedení Severního spoje po ul.Provozní (po realizaci
Prodloužené Rudné není nutné, aby Severní spoj sloužil jako přivaděč na D47 pro těžká nákladní vozidla)
2.5 pokračování v prosazování výstavby tzv. „prodloužené
Rudné“
dáno souhlasné stanovisko k výstavbě pro územní
řízení — v současné době zahájeny výkupy pozemků,
probíhá stavební řízení
2.6 hledání optimálních řešení k zajištění bezpečnosti
chodců na ul. Opavské (u rest. U JAROŠŮ, přechod
u křižovatky ul. Opavská × Studentská), na ul. 17. listopadu
ul. Opavská (mezi ul.Krásnopolská x Pustkovecká)
bude řešeno světelným přechodem v roce 2006, který
bude posunut co nejblíže k zastávkovým ostrůvkům
MHD
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3. úsek osvětové, kulturní a společenské činnosti
3.1 pokračování v pořádání společenských akcí
Vítání občánků
1× ročně vždy poslední pátek v měsíci květnu (přede
Dnem dětí) letos 26.5.2006
Setkání seniorů
1× ročně — zájem seniorů narůstá — letos 6. října 2006
v hale TJ Sokol
3.2 pokračování spolupráce s Městským informačním centrem, o.p.s. (prodej pohlednic, prodej knihy, apod.)
k 31. 12. 2005 ZMO zrušilo organizaci MIC o.p.s.
3.3 pokračovat ve spolupráci se ZUŠ z Nového Pustkovce
(kulturní vystoupení na akcích pořádaných MObv)
průběžná spolupráce — Den dětí apod.
3.4 pokračování v údržbě pomníků a významných míst
MObv
zajišťováno průběžně, v roce 2005 provedena oprava
nápisů a ošetření pomníků padlých v 1. sv. válce
3.5 pokračování v iniciaci pořádání koncertů v kostele sv.
Cyrila a Metoděje
ve spolupráci s Kult. střediskem Poruba, apod.
3.6 pokračování v zápisech do kroniky, udržování kontinuity v optickém ztvárňování událostí MObv Pustkovec
kronikář J.Otisk provádí průběžně zápisy do obec.
kroniky + fotokronika, příprava vydání kalendáře 2007
a mapy Pustkovce
3.7 pokračování v údržbě fotbalového hřiště a celého
areálu sportoviště
probíhá průběžně každoroční údržba hřiště cca 160 tisíc
Kč; v řešení záměr. automat. zavlažování trávníku a regenerace — probíhá hledání fin. krytí ve výši cca 1 mil. Kč; příprava výstavby objektu tech. zázemí (společně s hasičárnou)
4. úsek investiční výstavy
4.1 pokračování v postupné obnově místních komunikací
(dle přidělených fin. prostředků z rozpočtu města Ostravy — např. ul. Stará, ul. Hrázka, střední část Pustkovecké, dolní část Pustkovecké, ul. Plk. R. Prchaly, ul.
K. Aksamita dle připravené projektové dokumentace)

v roce 2005 bylo provedeno odvodnění nohejbal. hřiště; dokončení rekonstrukce střední části Pustkovecké
v roce 2006 — po vybudování kanalizace od č.p. 41
po č.p. 29 a č.p. 1 + přeložky vodovodu
4.2 příprava výstavby nové hasičské zbrojnice
proveden základní inženýrsko-geologický průzkum,
vybráni tři zhotovitelé urban. studie na novou hasičárnu
4.3 sanace vlhkého zdiva budovy ÚMOb Pustkovec
požádáno o dotaci — akce nezařazena do investic
města, z nedostatku vlastních financí prozatím nerealizováno (odhad. náklady cca 3 mil Kč)
4.4 usilování o vybudování inženýrských sítí v lokalitě
Krásnopolská
zájem města Ostrava o rozvoj VTP i do oblastí budoucí
přeložky ul. Krásnopolská; ZMO neschválilo záměr
změny územního plánu v ZO 28. říjen z obč. vybavenosti na bydlení individuální
5. úsek životního prostředí
5.1 pokračování v údržbě a obnově zeleně v MObv Pustkovec
průběžná údržba, obnova probíhá převážně formou
tzv. „náhradních výsadeb“
5.2 pokračování v postupné obnově Pustkoveckého údolí
(VKP)
obnova porostů na pozemcích v majetku města — svěřeno MObv Pustkovec dokončena
5.3 pokračování ve spolupráci s Českým rybářským svazem na údržbě Pustkoveckého rybníka a potoka
spolupráce dobrá a průběžná
6. úsek bezpečnosti
6.1. pokračování spolupráce s Městskou policí
průběžná spolupráce — od 1. 7. 2006 přidělen pochůzkář MěP
6.2. pokračování spolupráce s Policií ČR
průběžná spolupráce

Ze závěrečné zprávy o činnosti Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec se v průběhu volebního
období sešlo na 18 řádných zasedáních a 1 mimořádném. Průměrná účast
byla vyšší než 80%.
ZMObv Pustkovec si zřídilo jako své
poradní orgány výbory:
Finanční výbor pracoval ve složení:
Ing. Petr Holuša předseda,
členové: Kristina Březinová, Libuše
Pitnerová, Ing. Petr Holuša (čp. 306),
Stanislav Pyš
a zabýval se průběžně hodnocením
plnění rozpočtů městského obvodu,
projednával návrhy rozpočtů a rozpočtových opatření a prováděl kontrolu
účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
Ing. Eduard Mohyla, předseda
členové: Jan Dura, Ing. Arnošt Boch-
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ňák, Anna Kusynová, Gejza Balog
a zabýval se kontrolou plnění usnesení, kontrolou smluv a dalšími úkoly,
kterými je pověřilo zastupitelstvo nebo
vyplynuly ze zákonů.
Rada městského obvodu Pustkovec
zřídila jako své poradní orgány komise:
Sociální komisi, která pracovala ve
složení:
PhDr. Jana Vengřínová, předsedkyně
členové: Mgr. Iveta Boberová, Jarmila
Závacká, Věra Fialová, Dagmar Švancarová, Marie Tichá
a zabývala se kontakty se staršími
občany — převážně formou návštěv

jubilantů a zajišťováním distribuce hotových jídel ve skle.
Letopiseckou komisi, která pracovala ve složení
Jiří Otisk předseda,
členové: Lubomír Žídek, Emil Vitásek,
Ing. Eliška Chodurová, Ing. Lubomír
Walder
a její náplní bylo hlavně shromažďování podkladů pro kronikáře Jiřího
Otiska.
Komisi výstavby, která pracovala
ve složení:
Zdeněk Tichý ml. (do března 2005)
— předseda,
od května 2005 Ing. Arnošt Bochňák
předseda,
členové: Ing. arch. Jaroslav Kotek,
Ing. arch. Jaroslav Klimeš, Čestmír
Walder, Jozef Bobáň, Ing. Jindřich
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Fiala, Ing. Eduard Mohyla, Zdeněk
Bochňák
a projednávala různé důležité záležitosti na úseku investic, oprav a také
záměrů města ve vztahu k městskému
obvodu.
Redakční rada Pustkoveckého zpravodaje
pracovala ve složení Zdeněk Bochňák,
Jiří Otisk, Ing. Petr Holuša (čp. 36),
Ing. Eliška Chodurová
a její náplní bylo shromažďovat
podklady pro články do zpravodaje.
V každém roce byla vydána čtyři čísla,
v roce 2005 u příležitosti 60. výročí od
skončení 2. sv. války vydala zpravodaj
s mimořádnou přílohou.
Všechny orgány městského obvodu pracovaly po celé funkční období řádně, účast na zasedáních byla
vždy nadpoloviční. Zapojením širšího
okruhu občanů do samosprávy docházelo k tomu, že veřejnost byla
informována o záležitostech a každý
měl možnost se vyjádřit k záměrům

a uplatňovat své připomínky a požadavky.
Program obnovy, rozvoje a údržby
MObv Pustkovec za léta 2002—2006 byl
průběžně plněn a kontrola byla prováděna každoročně ZMObv. Pouze v případech, kdy MObv Pustkovec nemohl
přímo ovlivnit rozhodování na jiných
stupních samosprávy (Zastupitelstvo
města Ostravy, ZMObv Poruba apod.)
nebo vlastnická práva (využití bývalé
rezervy pro tram. trať — ul. K. Aksamita, změna územního plánu v lokalitě
Kamenný důl apod.), anebo nebyly
poskytnuty dotace z rozpočtu města,
nebylo možné beze zbytku záměr realizovat.
Ve fázi přípravy je výstavba nové hasičárny s tech. zázemím pro sportovní
areál. Vše ovšem záleží na dotacích
z rozpočtu města.
MObv Pustkovec z vlastních zdrojů
zakoupil pozemek, nechal provést inž.
geolog. průzkum, výškopisné a polo-

hopisné zaměření a vyčlenil 165 tisíc
Kč na urban. studii. Z rozpočtu města
byla poskytnuta dotace ve výši 85 tisíc Kč.
Ve fázi DSP (dokumentace pro stavební řízení) je rekonstrukce dolní části
ul. Pustkovecká — vše záleží na tom,
zda bude poskytnuta dotace ve výši
cca 35 mil Kč na realizaci.
Vzhledem k tomu, že zdroje rozpočtu
městského obvodu jsou omezené a náklady neustále stoupají (změna DPH
z 5% na 19% u služeb — sečení, zimní
údržba, opravy a udržování — zvyšování
ceny pohon. hmot apod.), je obtížné
zajišťovat projekty a studie a realizaci
z vlastního rozpočtu.
Přesto bylo na úseku investic za
volební období 2002—2006 proinvestováno 12,378 mil. Kč. Investiční činnost byla zajišťována vlastními silami,
pouze u přeložky vodovodního řadu na
ul. Pustkovecká z důvodů speciálních
požadavků MMO — OVP byla zajištěna
přes OVaK a.s.

Investice — přehled
rok 2003
PD studie dolní části ul. Pustkovecká
PD na rekonstrukci místních komunikací
PD — příprava na DUR dolní část Pustkovecká
Inventarizace dopravního značení
Úprava Pustkoveckého údolí
výkup pozemků od fyzických osob
geodetické práce
rekonstrukce chodníku
nová hasičárna
nákup pozemku od fyzických osoby
celkem
rok 2004
Úprava Pustkoveckého údolí
kácení dřevin
PD odvodnění pozemků podél plynáren
odvodnění pozemků podél plynáren
doplnění mobiliáře do Pust. údolí
rekonstrukce místních komunikací
dolní část Pustkovecká
PD DUR — veřejné osvětlení
PD DUR — vzdušné vedení nn
PD DUR — úprava dolní části Pustkovecké
areál TJ Sokol
zpevněná plocha pro pož. sport
rekonstrukce místních komunikací
PD dopravního značení
autor. dozor
rekonstrukce ul. Hrázka
odvodnění poz. parc. 4407/1
celkem
Pustkovecký zpravodaj

DHV CR, spol. s r.o.
Ing. Kořínek
DHV CR, spol. s r.o.
DHV CR, spol. s r.o.

Ing. Urbiš
JANKOSTAV s.r.o.

42 tisíc
145 tisíc
36 tisíc
4 tisíce

Kč
Kč
Kč
Kč

275 tisíc Kč
4 tisíce Kč
222 tisíce Kč
190 tisíc Kč
918 tisíc Kč

AHOS CZ s.r.o.
VS projekt s.r.o.
STAVEX s.r.o.
STAVEX s.r.o.

303
23
328
25

000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč

ARKO s.r.o.
ARKO s.r.o
DHV CR, spol. s r.o.

29 000 Kč
24 000 Kč
100 000 Kč

STAVEX Ostrava s.r.o.

100 000 Kč

UDI MORAVA, s.r.o.
Ing. Kořínek
JANKOSTAV s.r.o.
JANKOSTAV s.r.o.

12 000 Kč
3 000 Kč
4 334 000 Kč
63 000 Kč
5 344 000 Kč
5

rok 2005
rekonstrukce místních komunikací
dokončení odvodnění poz. parc. č. 4407/1
znalecký posudek na výkup poz.
vytýčení hranic pozemků
PD na řešení hav. stavu kanalizace
dolní část Pustkovecká
vytýčení plynovodů
předprojektová příprava
předprojektová příprava
celkem
rok 2006
dolní část Pustkovecká
PD DSP
nová hasičárna
inž. geolog. průzkum
výškopisné a polohopisné zaměření
rekontrukce místních komunikací
dokončení
dopravní značení
vodovod
projekt
inženýrská činnost
přeložka
cyklistická stezka
PD — úprava
realizace
celkem
opravy a udržování: místní komunikace
celkem rok 2006
celkem 2003—2006 investováno do majetku

JANKOSTAV s.r.o.
Ing. Urban
Ing. Urbiš
OVaK a.s.

347
1
18
15

000 Kč
500 Kč
000 Kč
000 Kč

SmP a.s.
DHV CR, spol. s r.o.
ARKO s.r.o.

7
40
48
476

000 Kč
000 Kč
000 Kč
500 Kč

DHV CR, spol. s r.o.

359 000 Kč

G-Conslult spol. s r.o.
Ing. Vlk

40 000 Kč
23 000 Kč

JANKOSTAV s.r.o.
Ostravské komunikace a.s.

2 700 000 Kč
80 000 Kč

OVaK a.s.
OVaK a.s.
JANKOSTAV s.r.o.

45 000 Kč
67 000 Kč
1 090 000 Kč

ESO ateliér
STAVEX Ostrava s.r.o.

10 000 Kč
526 000 Kč
4 940 000 Kč

Ostravské komunikace a.s.

700 000 Kč
5 640 mil. Kč
12.378,5 mil. Kč

Zpevněná plocha pro požární sport.
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Redakce Solokapr uvítá vaše příspěvky na adrese: redakce@solokapr.cz nebo návštěvu webových
stránek www.solokapr.cz

Kvalitní
krouhané zelí

Kvalitní krouhané zelí je možné
objednat na tel. 596 910 947,
603 584 766 v Zahradnictví Poruba
(Stará Poruba, směr Vřesina) — osobní odběr. V nabídce je také kořenová
a košťálová zelenina včetně květinových vazeb.

Je srdce všech
našich spoluobčanů
v bezpečí?
Společnost Medtronic-Emergency
Response system zastoupena na území ČR společností Medtronic Czechia
s.r.o. nabízí automatizované externí defibrilátory (AED), které mohou pomoci
významně snížit riziko smrti následkem
náhlé srdeční zástavy. Akceschopnost
v oblasti laické pomoci, kterou může
ovlivnit každý z nás, je rozhodujícím
faktorem. Více na adrese: augustin.
bernat@medtronic.com.

Užitečné vynálezy:

plynová maska

Američan Garrett A. Morgan (1877
až 1963) z Clevelandu obdržel v roce
1914 patent na dýchací zařízení, které
se skládalo z plátěné kapuce s průzory, která se nasadila na hlavu. Z kapuce vedly dvě hadice na záda, kde
byly opět spojeny a ukončeny houbou
nasáklou vodou, sloužící jako filtr proti
kouři a ochlazující horký vzduch. Německý chemik Fritz Haber (1868 až
1934) vyvinul respirátor s maskou těsně přiléhající k obličeji a hadicí spojený s nádobou naplněnou dřevěným
uhlím. Ve druhé světové válce již byly
užívány plynové masky s filtrem, které
se nosily na boku (armádní verze)
nebo pod bradou (civilní verze), přičemž obě verze měly průzory pro oči.
(z Novin Červeného kříže 4/2006)

P ozv á nka
do Eurocentra Ostrava

Eurocetrum Ostrava sídlí v Knihovně
města Ostravy (u Sýkorova mostu).
Bližší informace viz www.euroskop.
cz/eurocentrum.ostrava.
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O čem jednala Rada MObv Pustkovec (73.—80. schůze)
• doporučila ZMObv na základě zprávy auditora schválit závěrečný účet
— výsledek hospodaření MObvPustkovec za rok 2005
• doporučila ZMObv poskytnout finanční dary společenským organizacím, které působí v Pustkovci
(rozdělení výtěžku z provozu VHP
za rok 2005)
• doporučila ZMObv Pustkovec stanovit pro volební období 2006—2010
počet členů zastupitelstva na 15
• schválila opravy výtluků na místních
komunikacích ve fin. výši cca 650
tisíc Kč
• schválila pronájem části pozemku
parc. č. 4166/2 v k.ú. Pustkovec,
obec Ostrava (Pustkovecká ulice)
ŘKF v Ostravě-Porubě pro farní účely (setkávání dětí, mládeže pro hry
apod.)
• schválila uzavření pojistné smlouvy
o pojištění odpovědnosti za škodu
• schválila opravu hav. stavu místní
komunikace na ul. Na Makytůvkách
• na základě žádosti Dopravního podniku Ostrava a.s. o souhlas s umístěním tramvajové trati na pozemcích
v ul. 17. listopadu (svěřených MObv
Pustkovec) požádala rada o veřejné
projednání záměru výstavby
• schválila příspěvek na věcné ceny
na soutěž v požárním útoku O pohár
starostky Pustkovce
• na základě nabídek rozhodla uzavřít
smlouvu na dokončení cyklistické
stezky s firmou STAVEX Ostrava
s.r.o. za cenu 525 tisíc Kč (vč. DPH)
• na základě nabídek na zhotovení
urbanistické studie na novou hasičskou zbrojnici s tech. zázemím pro
sportoviště rozhodla pokračovat dále
3 studiemi
• vzala na vědomí záporné stanovisko
Rady MObv Poruba k záměru vybudovat na náklady MObv Pustkovec
panelový chodník mezi areálem ZUŠ
J. Valčíka a fotbal. hřištěm TJ Sokol
Pustkovec (jako přístupový chodník
pro obyvatelé Nového Pustkovec do
areálu sportoviště)
• vzala na vědomí, že konečná fakturace za opravu hav. stavu vozovky Na Makytůvkách je 80 tisíc Kč
(větší rozsah poruchy oproti předpokladu)
• schválila vyhotovení výškopisného
a polohopisného zaměření pozemků
pro výstavbu nové hasičské zbrojnice zhotovitelem Ing. L. Vlkem za
cenu 23 tisíc Kč
• vzala na vědomí rozpočtová opatření

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Rady města Ostravy, kterými byly
posíleny fin. prostředky (881 tisíc Kč
na řešení hav. stavu vodovodu, 69
tisíc Kč příspěvek na zvýšení nákladů za zimní údržbu 2005/2006)
schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou JANKOSTAV s.r.o. na
stavbu „Vodovod ulice Pustkovecká
— řešení hav. stavu“ s podmínkou,
že město uhradí náklady v celém
rozsahu, tj. 1,1 mil. Kč
schválila uzavření mandátní smlouvy
se společností OVaK a. s. na výkon
inž. činnosti na odstranění hav. stavu vodovodu
trvala na nesouhlasném stanovisku
ve věci záměru vybudování zahradního jezírka u rest. Bílý kartáč
rozhodla objednat 8 ks laviček na
doplnění mobiliáře v Pustkoveckém
údolí
schválila záměr pronájmu na dobu
5 let pozemků parc. č. 4220, 4221,
4222, 3978/3 vše v k. ú. Pustkovec,
obec Ostrava
vzala na vědomí Zprávu o výsledku
kontroly hospodaření MObv Pustkovec za období 07/2005—05/2006
(bez závad)
rozhodla od října 2006 zrušit prodej jídel ve skle z důvodu trvalého
poklesu zájmu občanů
na základě výsledku veřejného projednání záměru výstavby tramvaj.
trati po ul. 17. listopadu rozhodla nesouhlasit s umístěním stavby na pozemcích svěřených MObv Pustkovec
vzala na vědomí průběžnou zprávu
o plnění rozpočtu MObv Pustkovec
za období 01—09/2006
vzala na vědomí průběžnou zprávu
o postupu prací na kalendáři 2007
a mapě Pustkovce
jmenovala inventarizační komise
pro inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek MObv Pustkovec za
rok 2006
vzala na vědomí informaci o vývoji
záměru výstavby prodejny LIDL na
křižovatce ulic 17. listopadu × Slavíkova (zastavení územního řízení)
schválila Plán zimní údržby místních
komunikací na období 2006/2007
schválila opravu vjezdu na parkoviště
u domu č. p. 1762 na ul. Slavíkova
vyslovila poděkování p. Kristině
Březinové a p. Drahomíře Tiché za
zajištění občerstvení u příležitosti
8. cyklojízdy starostů při zastavení
v MObv Pustkovec
doporučila ZMOb poskytnout finanční dary fyzickým osobám
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O čem jednalo Zastupitelstvo MObvPustkovec
(17. a 18. zasedání)

• vzalo na vědomí závěrečnou zprávu
auditora o ověření výsledku hospodaření MObv Pustkovec za rok 2005
a schválilo výsledek hospodaření
MObv Pustkovec za rok 2005 — závěrečný účet bez výhrad
• rozhodlo poskytnout finanční příspěvky na činnost spol. organizacím působícím v MObv Pustkovec
v celkové výši 63,8 tisíc Kč
• souhlasilo s odejmutím pozemku parc. č. 4407/2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (pozemek
pod halou) a s jeho bezúplatným
převodem do majetku TJ Sokol
Pustkovec
• vzalo na vědomí průběžnou zprávu
o plnění Programu obnovy, rozvoje
a údržby MObv Pustkovec na léta
2002—2006
• stanovilo, že počet členů ZMObv
Pustkovec na volební období 2006
až 2010 bude patnáct

• vzalo na vědomí průběžnou informaci o plnění rozpočtu MObv Pustkovec za období 01-09/2006 včetně
posílení dotací Radou města Ostravy
• schválilo převod části stavby cykl.
stezky trasy „D“ na území MObv
Pustkovec z majetku MObv Poruba
v účetní hodnotě 1 163 187,20 Kč
do majetku MObv Pustkovec
• doporučilo ZMO schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 4083/1
(ul. K. Aksamita) a poz. parc. č.
4238/2 (ul. Hrázka) vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava
• schválilo poskytnutí fin. daru NADACI LANDEK ve výši 1 000 Kč na
činnost v roce 2006
• schválilo poskytnutí finančních darů
fyzickým osobám
• schválilo Závěrečnou zprávu o činnosti Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec ve volebním období
2002—2006

Oznámení o době a místu
konání komunálních voleb
Volby do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu
Pustkovec se uskuteční v pátek 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 260 je volební místnost — sál
budovy ÚMOb Pustkovec, Pustkovecká č. p. 64, Ostrava-Pustkovec pro
voliče s trvalým pobytem na území městského obvodu Pustkovec.
Volební strany mohou pro svou propagaci na území městského obvodu
Pustkovec využít dřevených info desek (na ul. Opavská, Pustkovecká,
17. listopadu).

Občanské sdružení Arnika informuje
Sdružení Arnika se zabývá ochranou
mokřadů a vodních toků, omezováním úniků toxických látek a podporou účasti veřejnosti v rozhodováních.
Posláním Arniky je zlepšení stavu životního prostředí, jeho ochrana před
znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot nejen na území ČR,
ale i v evropském kontextu. Arnika je
celostátní organizací s místními pobočkami a je členem mezinárodních
nevládních sítí.
Centrum pro podporu občanů
vzniklo v roce 1996. Od svého vzniku poskytuje poradenství občanským
sdružením a obcím, které přesahuje
klasické právní rady. V ČR sice platí
řada kvalitních zákonů na ochranu
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životního prostředí, běžní občané
je ale většinou znají málo nebo vůbec. Malé obce často doplácejí na
strategické zájmy krajů a nedokáží
čelit tlaku velkých investorů. Zásadní rozhodnutí, která ovlivňují kvalitu životního prostředí a budoucnost
měst a obcí, mnohdy vznikají za zdmi
úřadů a bez vědomí lidí, kterých se
rozhodnutí týká. Sdružení prosazuje
právo občanů na informace a účast
veřejnosti v rozhodování o životním
prostředí a pomáhá obč. sdružením
i obcím hájit veřejné zájmy se snahou
přispět k jejich vzájemné komunikaci
a spolupráci.
(blíže viz cepo@arnika.org,
http://cepo.arnika.org)

XXXX roků zpívání
s Lumírem aneb 40. výroční
koncert Vysokoškolského
pěveckého sboru
Ostravské univerzity

V pátek 17. listopadu 2006
od 17 hodin v sále bývalého
kina Vesmír na Zahradní ulici
v Ostravě se koná koncert tohoto
pěveckého tělesa. Vstupenky lze
objednat na adrese:
xxxxvps-ou@centrum.cz
a k vyzvednutí budou v den
konání koncertu. Pokladna bude
otevřena od pondělí 13. 11.
do pátku 17. 11. 2006
v době od 14 do 17 hodin.

P ozv á nka
na veřejné projednání
projektové dokumentace

V pondělí 9. října 2006 v 16.30 hod.
se v sále radnice koná veřejné projednání projektové dokumentace stavby
„ Rekonstrukce dolní části ul. Pustkovecká (v úseku od ul. 17. listopadu
po ul. Martinovskou)“. Přítomen bude
Ing. Martin Krejčí, zástupce zhotovitele
společnosti DHV CR, spol. s r.o., který
odpoví na případné dotazy.

I to se stává…

Rada městského obvodu Poruba
nesouhlasila s položením silničních
panelů jako přístupu na fotbalový
stadion (z Nového Pustkovce k hale
TJ Sokol) podél školní zahrady ZUŠ
J. Valčíka na náklady Městského obvodu Pustkovec!

Upozornění

Po obcích ČR jezdí pan Radomil
Janíček, který má trvalý pobyt v obci
Nivnice a údajně provádí kamenické
práce (opravy pomníků apod.). Od
zákazníků převezme zálohy, ale práci většinou nevyková nebo provede
neprofesionálně a v obci se už neukáže.
(převzato z OÚ Nivnice)

P ozv á ní
na 2. ročník TÝDNE
S SPCCH v ČR 2006
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice pořádá v týdnu od 16. do 22. října 2006 akce pro
veřejnost. Blíže viz www.spcch.cz.
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Společenská
rubrika

Dne 22. září 2006 oslavili Lubomír
a Bohuslava Žídkovi 50 let společného života. Do dalších let přejí hodně
zdraví, spokojenosti a rodinné pohody
za celou rodinu dcera a syn.
K blahopřání se připojuje také redakce Pustkoveckého zpravodaje.

Upozornění České správy sociálního zabezpečení
S účinností od 1.1.2007 vstupují
v platnost některá ustanovení zákona
č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o sociálních službách. Mimo
jiné je novelizováno ustanovení §5
odst. 1 písm.) s) zák. č. 155/1995
Sb. Od tohoto data nejsou účastny
důchodového pojištění osoby pečující
o osobu blízkou, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni I (lehká zá-

vislost). Znamená to, že od uvedeného
data (tj. od 1.1.2007) zaniká účast na
důchodovém pojištění osob do 31. 12.
2006 pečující o osoby částečně bezmocné starší 80 let. Doporučujeme
navázat ve výše uvedených případech
kontakt s Okresní správou sociálního
zabezpečení Ostrava, ul. Zelená 34a,
702 00 Ostrava, odd. důchodového
pojištění, tel. 596 662 111, kde budou
poskytnuty další informace.

Na základě nesouhlasného stanoviska občanů Nového Pustkovce,
rodičů žáků ZŠ J. Vlačíka a občanů
Pustkovce, kteří podepsali petici proti
uvažované zástavbě části školní zahrady a přilehlých pozemků na křižovatce
ulic Slavíkova x 17. listopadu, změnila
Rada městského obvodu Poruba své
stanovisko a v měsíci září t. r. vyslovila nesouhlas s umístěním stavby. Je
jen škoda, že se obyvatelé Nového
Pustkovce nedozvěděli dříve o pláno-

vané zástavbě a že s nimi jejich radnice nejednala, zda vůbec tuto stavbu
jsou ochotni ve svém nejbližším okolí
akceptovat. Teprve po sepsání petice
a účasti nespokojených občanů na
zasedání porubského zastupitelstva
v červnu t. r. začala porubská radnice
vést dialog k záměru výstavby. Petici
proti výstavbě podepsal skoro 1 tisíc
lidí a také většina odevzdaných anketních lístků dotazníkové akce ÚMOb
Poruba vyzněla v neprospěch stavby.

LIDL se stavět nebude

Jubilanti
Ve 2. pololetí 2006 oslavují svá významná životní jubilea:
Stanislav Bruzl
Jarmila Macurová
Ludmila Balogová
Ing. Stanislav Závacký
Josef Žídek
Stanislav Štefek
Ing. Josef Honěk, CSc.
Marie Mutinová
Milada Porostlá
Božena Pasterniaková
Eva Kremerová
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, pohody, štěstí, klidu, optimismu, porozumění blízkých
a radosti.

Velkoobjemové
kontejnery
Ve dnech 6.—8. října 2006 budou
přistaveny velkoobjemové kontejnery
na obvyklých místech — ul. Ve Dvoře
a parkoviště u radnice. Nebezpečné
odpady (baterie, zářivky, televizory,
počítačové monitory, ledničky, zbytky
barev a ředitel) odevzdávejte u radnice.
U kontejnerů bude zajištěna obsluha.
Do kontejnerů nepatří: stavební materiál, lepenka, stavební suť, popel,
domovní odpad.
provoz:
6. 10.

pátek

13—18 hodin

7. 10.

sobota

8—18 hodin

8. 10

neděle

8—18 hodin

Upozorňujeme občany, že po této
akci není přípustné odkládání odpadů na parkovišti u radnice — není to
sběrný dvůr!
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Tramvajová trať po ulici 17. listopadu

Dopravní podnik Ostrava, a.s. znovu
začal uvažovat o výstavbě tramvajové
trati po ul. 17. listopadu. Na základě jeho žádosti o souhlas s umístěním stavby do pozemků svěřených
MObv Pustkovec bylo svoláno veřejné projednání záměru. To se konalo
30. srpna 2006 na ÚMOb Pustkovec.
Přítomno bylo vedení DPO a.s., zástupci společnosti KODIS s.r.o., projektanti a zástupci MMO — odboru
dopravy a útvaru hlavního architekta.
Mezi přítomnými byli také obyvatelé 8. stavebního obvodu Poruby. Za
účasti sdělovacích prostředků proběhla občas bouřlivá diskuze. Investor nedokázal přítomné přesvědčit
o nezbytnosti této investice, o které tvrdí, že si vyžádá náklady jen

380 mil. Kč (domníváme se, že tato
částka může být až 2× vyšší). Po
více jak tříhodinové diskuzi se přítomni občané rozhodli svůj nesouhlas vyjádřit peticí. Je smutné, že ze strany
investora nebo jeho akcionáře (statutárního města Ostrava) není zájem
projednat tento záměr s dotčenými
obyvateli, ale je zde snaha vnutit
všem myšlenku, že tuto tramvajovou
trať nezbytně potřebují.
Petici je možné podepisovat na
ÚMOb Pustkovec (podatelna), v restauraci U TATY, v prodejním stánku
u myčky IMO — AML) a na 8. stavebním obvodě.
autoři petice: Ing. Nataša Čeganová,
Mgr. Iveta Krátká, Antonie Selucká,
Ing. Jaroslav Ondruš

Radíkov zvítězil na extralize
v Pustkovci
Pěti časy pod 18 sekund a velmi
vyrovnanými výkony se vyznačovala
již třetí soutěž Extraligy České republiky v požárním útoku, která se konala
v naší obci 5. srpna letošního roku.
Soutěž „O putovní pohár starostky
městského obvodu Pustkovec“ byla
také součástí 3. ročníku Moravskoslezského poháru.
Stejně jako v loňském roce byla
situace v průběžném hodnocení ex-

traligy řádně zamotaná. O vítězi ještě
nebylo ani zdaleka rozhodnuto a navíc
se na naší trati mohli ukázat právě ti,
kterým se zde tradičně daří, a výrazně
si v průběžném pořadí vylepšit pozici.
Jsou to například Petrovice, držitel
rekordu trati, a Úherce, loňský vítěz
celého seriálu.
A skutečně — tato družstva své kvality potvrdila. Petrovice dosáhly času
17,35 s a překonat je dokázali jen muži

Pustkovecký zpravodaj

z Radíkova. Družstvo, které se v Extralize pohybuje již od jejího počátku,
zúročilo zkušenosti a znalost trati,
kterou navštívilo již několikrát i mimo soutěž Extraligy a dosáhlo času
17,21 s. Třetí příčku obsadily Úherce s již drobným odstupem za čas
17,62 s a čtvrté místo patřilo trochu
překvapivě Babicím, které sice patří ke
stálicím extraligových tratí, ale letošní
sezóna jim příliš nevycházela. Pátá
a šestá příčka pak patřila družstvům
z našeho regionu, konkrétně Prchalovu
a Bolaticím. Domácí předvedli nadějný
pokus, první terč byl sražen za 17,60,
druhý bohužel až za 20,16 což znamenalo 17. pozici.
Lákadlem soutěže žen musel být
pro diváky souboj Kunovic a Loukova.
Obě družstva stlačila svůj čas pod 19
s. Štastnější nakonec odjížděly ženy
z Kunovic, které si tak navíc zvýšily

náskok v celkovém pořadí extraligy.
Dosáhly času 18,28 s, když první
terč byt skolen ve fantastickém čase
16,82 s.
Věříme, že se kvalitní soutěž musela divákům líbit, i když nás tentokrát
zastihla v samotném závěru průtrž
mračen. Chcete-li si připomenout některé zajímavé okamžiky nebo projít
kompletní výsledky, můžete fotografie
a výsledky nalézt na internetové stránce http://extraliga.pustkovec.cz.
Pro celkový obraz letošní sezóny
z pohledu domácích o družstva mužů
doplním, že dosáhli celkově 15. místo
v celkovém hodnocení Extraligy ČR
v požárním útoku za rok 2007 a vynikající 2. místo v celkovém hodnocení
Moravskoslezském poháru. Oběma
těmito výsledky prokázali svou příslušnost ke špičce českého požárního
sportu.
PH

Nabídky rekreace
a relaxace

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. nabízejí pořádání různých firemních školení a pracovních
schůzek, relaxační pobyty pro rodiny
s dětmi (zlepšení fyzické a duševní
kondice). Bližší informace na www.
k.studanka.cz
Zájezdová doprava Milan Vávra nabízí Podzim v Tatrách — příjemná relaxace s koupáním v termálních koupelích
v Bešeňové (21.—28. 10. 2006) s ubytováním na horské chatě Košiar poblíž
Demanovské jeskyně. Bližší informace
na tel. 59 694 10 55, 736 677 724.

I n f ormace

společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s.

Od 1. 6. 2006 došlo ke sloučení
společnosti Český Telecom, a. s.
a Eurotel Praha, spol. s r.o. Z tohoto
důvodu bylo provedeno sloučení pracovišť dokumentace sítě do společných
krajských středisek. Vydání jednotného
vyjádření k VKS zajišťují pro žadatele
místně příslušná vyjadřovací pracoviště
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Žádost lze podat osobně,
poštou, faxem nebo vyplněním a zasláním žádosti a pomocí internetové aplikace na www.telecom.cz/dokumentace.
Pro Ostravu a Karvinou je to pracoviště na ul. 1. máje 3, Ostrava-Mar.
Hory, PSČ 709 05.

P ozv á nka

do Ostravského muzea

Představujeme Vám…
Jaromíra Horáka
Občas potkáte na oválu fotbalového
hřiště TJ Sokol Pustkovec, v Pustkoveckém údolí nebo v ulicích našeho
obvodu sportovce, kteří si pravidelným
pohybem udržují kondici. Jedním z nich
je i Jaromír Horák, který se ve dnech
20.—22. července t. r. zúčastnil štafetového běhu z Ostravy do Drážďan. Běh
odstartoval od budovy nové radnice v 8
hodin ráno primátor Ing. Aleš Zedník
a běžci se rozběhli po trase Ostrava—Opava—Bruntál—Rýmařov—Šumperk
- Jablonné—Vamberk—Hradec Králové—

Pustkovecký zpravodaj

Děčín—Hřensko—Bad Schandau—Königstein—Pirna—Heidenau—Drážďany. Jako
první vybíhal Jaromír Horák. Tato akce
byla pořádána u příležitosti vyvrcholení
oslav 800. výročí první písemné zmínky
o našem partnerském městě. Trasa měřila 470 km, uběhnuta byla osmi běžci
za 38 hodin, průměrná rychlost běhu
byla 12,36  km/hod. Doběh do cíle byl
přesně ve 12.00 hod k soše Zlatého
jezdce s přivítáním účastníků běhu vedením drážďanské radnice.
(Pokračování na straně 12)

výstavy:
Pozor, vyletí ptáček od 1. září do
15. listopadu (výstava staré fotografické techniky přelomu 18. a 19. století,
včetně imitace fotografického ateliéru.
Výstava bude doplněna historickými
záběry Ostravy z let 1880—1940)
Jiří Ryba — sklo od 14. září do
31. října (krásné české sklo jednoho
z našich předních českých umělců
— sklářů)
Modrobílá historie aneb Příběh fotbalového klubu ze Slezské od 7. září
do 25. listopadu (rok před 85. výročím
založení fotbal. klubu, jehož nástupcem je dnešní Baník Ostrava, výstava
nás seznámí s nejdůležitějšími okamžiky v historii, ale i v současnosti
klubu)
Bližší informace viz www.ostrmuz.cz,
e-mail: muzeum@ostrmuz.cz.
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Představujeme Vám… Jaromíra Horáka
(Pokračování ze strany 11)

Protože se jedná o mimořádný
sportovní výkon, který zaslouží uznání a pro mnohé může být i výzvou
hodnou následování, položili jsme iniciátorovi této akce několik otázek.
Pane Horáku, co Vás vedlo ke sportování a konkrétně k běhání?
JH: Narodil jsem se v roce 1941
v rolnické rodině v Hustopečích u Brna a sport byl pro naši rodinu neznámým pojmem. Po příchodu do Ostravy
(1956) a práci v podzemí jsem rovněž
ke sportu moc nepřilnul. Začátky mého
běhání lze položit do roku 1970, kdy
po sérii rekordních ražeb v podzemí
jsem pocítil nutnost chránit si plíce.
První běžecké pokusy jsem udělal na
stadionu TJ VOKD Poruba a spolu
s několika nadšenci běhání jsem si
osvojil hlavní zásady správné techniky
běhání. Teprve nástupem do funkce
ředitele SOU hornického v Ostravě-Porubě (1977) se přede mnou otevřel sportovní svět. První mé běžecké
akce byly:
- Stavebnická akce — 100 běžců na
10 km bez přerušení — na oválu učiliště
- běh z Ostravy-Poruby do Lidic —
společně s žáky učiliště k uctění
památky této vypálené obce
Zjistil jsem, že pravidelný běh napomáhá a eliminuje zhoubný vliv dlouhodobější práce v prašném prostředí
uhelných dolů.
Běžci, kteří zdolali trasu Ostrava—
Drážďany, mají u svých jmen uvedeno,

že jsou buď členy TJ Liga 100 Ostrava
nebo MK Seitl Ostrava. Můžete našim
čtenářům přiblížit, o jaká sdružení se
jedná?
JH: TJ Liga 100 Ostrava je následovník podobných sportovních
jednot, které před 40 lety zakládal
český propagátor rekreačních běhů
MUDr. Myslivec, CSc. V této jednotě
organizujeme běžecké tratě mezi 5—20
km a jsou určeny rekreačním běžcům,
veteránům a volně příchozím, včetně
umožnění startu osobám se zdravotním postižením.
MK Seitl Ostrava má spíše uzavřenější členskou základnu a organizuje
závody nad 20 km a maratony.

Uběhnout 470 km za 38 hodin, navíc
ve velmi horkém počasí, je úctyhodný výkon. A dosti neobvyklý. Co Vás
inspirovalo?
JH: Snad inspirace z mladších let napomohla myšlence uskutečnit dálkový
běh z Ostravy do Drážďan u příležitosti zakončení velkolepých oslav 800.
výročí první písemné zmínky o městě.
V loňském roce k nám přiběhli běžci z Drážďan u příležitosti 60. výročí
osvobození Ostravy. A tak jsme se rozhodli, že letos poběžíme zase my. Naše
akce měla samozřejmě i společenský
rozměr. Cílem však nebyla pouze oficiální setkávání, ale hlavně návštěva
nemocných dětí v drážďanských nemocnicích, která byla spojena s předáváním symbolických dárků a suvenýrů
z Ostravy. Všechny záměry se nám
podařilo naplnit a radost drážďanských

dětí z naší návštěvy nám sňala všechnu únavu z těla. Naše osmičlenná skupina si při běhu navzájem pomáhala
a všichni doběhli v pořádku. Největší překážkou na trati bylo počasí —
zkuste vybíhat jesenické vrcholy při

teplotách kolem 36 o C. Dva běžci
mají dokonce voperovány srdeční
stimulátory. Konstatuji, že se celá
skupina těší na další podobnou akci.
Jak si stále udržujete kondici? Takovou zátěž, jako byl běh do Drážďan,
není možné bez pravidelné přípravy
zvládnout?
JH: Všichni běžci do Drážďan jsou
aktivními sportovci a pravidelně rekreačně, nebo i závodně, běhají. Já
osobně jako organizátor těchto běhů
se při jejich realizování nezapojuji,
spíše běhám sólově, nejčastěji v Pustkoveckém údolí nebo na oválu fotbal.
hřiště v Pustkovci. Trasa mívá délku
asi 10 km.
Jaké další plány na úseku sportu
máte?
JH: Nerad bych prozrazoval své plány, které ještě nemají svou konkrétní
podobu. Přesto prozradím, že se zabývám myšlenkou dálkového běhu mezi
čtyřmi městy tzv. „Visegrádské čtyřky“ —
jde o trasu mezi partnerskými městy: Ostrava—Katovice—Košice—Miškolc.
Zatím mám schopné běžce, hledáme optimální trasu, která bude asi
v délce 700 km. Jednám s představiteli partnerských měst o participaci
běžců dalších měst na části tratě,
uvažuji o realizaci ústřední myšlenky
akce (návštěva nemocných dětí a další
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náplň) atd. Vhodný termín vidím v polovině roku 2007.

rok těchto akcí účastní více zájemců
a že naše činnost má smysl.

Pokud by měl někdo zájem se některých akcí TJ Liga 100 Ostrava zúčastnit, uvedu některé z nich:
- Novoroční pochod k překonání posilvestrovské lenosti (trasa 13 km, start
od 8.30 do 10.00 hod. na smyčce
tram. v Porubě)
- Běh osvobození Ostravy na trase
Hrabyň—Ostrava (délka 15 km)
- Běh olympijského dne — rekreačně
na kratších tratích — sportovně na
10 km (start vždy ve středu posledního červnového týdne)
- Porubský čtvrtmaraton — v závěru
měsíce října (Uzavřená trať ve spodní
části Hlavní třídy v Porubě. Doplňující závody v běhu na kratších tratích
a běhy na kolečkových bruslích)
- Štěpánský běh Porubou na trase
15 km

Co byste rád vzkázal našim čtenářům?
JH: Že začít se sportem se dá v každém věku a pravidelný, byť rekreační
pohyb, udržuje tělo v dobré kondici.
K běhání toho člověk mnoho nepotřebuje — stačí dobré a kvalitní sportovní boty a vhodné sportovní oblečení.
A v Pustkovci je několik míst, na kterých se dá trénovat, ať už je to zmíněné Pustkovecké údolí nebo škvárová
dráha na sokolském hřišti. Věřím, že
se s mnohými čtenáři budu potkávat.
Děkuji za rozhovor.
Profil Jaromíra Horáka:
PhDr. Ing. Jaromír Horák se narodil v roce 1941 v Hustopečích u Brna.
V roce 1956 v rámci organizovaného náboru pracovních sil přišel do
Ostravy a začal pracovat na dole E.
Urx. Prošel dělnickými a technickými
profesemi. Od roku 1977 vedl SOU
hornické v Ostravě-Porubě. V roce

Sportovně rekreačních možností není
zase tak málo. Jsem rád, že se každý

1990 se vrátil do hornictví. Před nástupem do funkce náměstka primátora
města Ostravy pracoval v soukromé
firmě zabývající se dovozem, úpravou
a expedicí speciálních uhlíkatých látek.
Je předsedou TJ Liga 100 Ostrava.
(www.tjliga100.wz.cz).
(otázky kladla Nataša Čeganová)

TJ Sokol Pustkovec — oddíl nohejbalu
Jedním z hlavních pilířů naší TJ,
vedle ASPV a fotbalu, je oddíl nohejbalu — v současné době čítající
26 mužů a 9 dorostenců. V letošním
roce jsme v krajském přeboru mužů
obsadili 2. místo. Pro nezájem vítěze
krajského přeboru — oddíl Viktoria Bohumín — sehrajeme kvalifikační zápas
o postup do II. ligy ČR na rok 2007,
a to na našich kurtech dne 30.9.2006.
Dorost nám letos udělal velkou radost,
vyhrál krajskou soutěž. Doufáme, že
nastupuje nová generace nohejbalistů,
která adekvátně nahradí již tak přestárlý mužský kádr. Okresní přebor
mužů reprezentovala dvě družstva se
střídajícím se úspěchem. Soutěž bude
dohrána ke konci měsíce září, stejně
jako krajský přebor veteránů. Pravidelné soutěže pod vedením krajské
nohejbalové soutěžní komise (KNSK),
hraje se jaro—podzim, jsou doplněny jednorázovými soutěžemi dvojic
a trojic a účastí na různých turnajích
v našem kraji. Oddíl sám pořádá pravidelně tři turnaje ročně, a to na jaře
Veterány (nad 40 let), o prázdninách
otevřený turnaj trojic registrovaných
a neregistrovaných hráčů o Velkou
cenu Pustkovce. Letos se konal 19.8.
za účasti 12 registrovaných a 11 neregistrovaných družstev. Potěšitelná byla
i účast slovenských družstev z Kysuc
a Báské Bystrice.

Pustkovecký zpravodaj

Tradiční Vánoční turnaj se koná
16. prosince 2006 v naší hale a v letošním roce je to již IXX. ročník. Tento
turnaj má kromě velké tradice také
velmi dobré obsazení nohejbalových
oddílů a v neposlední řadě se ho
účastní slovenská mužstva.
Nohejbal patří k malým sportům, jehož základnu tvoří okolo 9 tisíc registrovaných hráčů v celé ČR. Jedná se
ale o vyloženě český sport se zhruba
70 letou tradicí. Tento sport je pro
svou finanční nenáročnost a přístupnost provozován bezmála všude, kde
je to jen trochu možné.
Začátkem měsíce září se naši nohejbalisté podíleli na organizaci a zdárném průběhu MČR trojic mužů v nové

sportovní hale na Dubině. Naši členové
zvládli tuto akci Českého nohejbalového svazu na výbornou.
Závěrem bychom chtěli upozornit
na nový tenisový kurt, který se nám
podařilo spolu s celkovým oplocením
antukových dvorců a za finanční podpory statutárního města Ostrava vybudovat a zprovoznit jak pro naše členy,
tak pro širokou veřejnost. Nájem těchto kurtů zajišťuje správce p. Pavelek
(mobil 736 41 31 31) nebo personál
hospůdky Domeček.
ceník:
kurty na nohejbal
60 Kč/hod.
kurt na tenis
80 Kč/hod.
místopředseda TJ
Miroslav Běhůnek
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Fotbalové okénko
Začal fotbalový ročník 2006/2007,
do kterého vstoupil náš oddíl v počtu
pěti družstev.
Muži “A“ odehráli 6 utkání Městského přeboru mužů, kde dosáhli těchto
výsledků:
Klimkovice B—Pustkovec A  2:1
Pustkovec A—DPMO Ostrava  2:0
Šenov—Pustkovec A 
2:5
Pustkovec A—VD Start 
4:0
Hrabová—Pustkovec A 
6:0
V poháru Městského fotbalového
svazu jsme prohráli na vlastním hřišti
s celkem TJ Sokol Dolní Lhota 0:5.
Muži “B“ odehráli 4 utkání Městské
soutěže mužů, kde dosáhli těchto výsledků:
Koblov—Pustkovec B 
3:1
Pustkovec B—Hrabůvka 
1:2
Petřkovice B—Pustkovec B  10:0
Markvartovice—Pustkovec B  5:2
Družstvo dorostu, které v minulé
sezóně postoupilo do Městského přeboru dorostu pod vedením trenérské
dvojice Jurásek Vladimír a Kapičák
David, zažívá výborný vstup do vyšší
soutěže. Dorostenci odehráli 3 utkání
a ještě neztratili ani bod.
Výsledky:
Pustkovec—NH Classic B 
2:1
Hošťálkovice—Pustkovec 
1:2
Pustkovec—Koblov 
2:0
Starší žáci v loňské sezóně také
postoupili z Městského přeboru do
Krajské soutěže žáků. V této soutěži
je povinností mít i mužstvo mladších
žáků, které jsme vytvořili z mužstva

benjamínků, které v loňské sezóně
vedli p. Šotlík Marcel a p. Zahrada
Alan. V Krajské soutěži jsme nováčkem a zatím získáváme cenné zkušenosti. V soutěži jsme dosáhli těchto
výsledků:
Starší žáci:
Pustkovec—Nový Jičín 
1:6
Brušperk—Pustkovec 
3:0
Pustkovec—Svinov 
0:0
NH Classic B—Pustkovec 
0:0
Pustkovec—Kopřivnice 
0:2
Mladší žáci:
Pustkovec—Nový Jičín 
Brušperk—Pustkovec 
Pustkovec—Svinov 
NH Classic B—Pustkovec 
Pustkovec—Kopřivnice 

0:13
3:4
3:3
5:0
1:6

Pokud by mělo i vaše dítě chuť
zapojit se do činnosti fotbalového
oddílu, uvádím kontaktní telefonní
čísla jednotlivých trenérů:
ROČNÍK 1988 a ml.
• p. ing. Vladimír Jurásek
tel. č. 603 212 631
ROČNÍK 1992 a ml.
• p. Petr Třuslo tel.č. 737 112 412
• p. Libor Šumník tel. č. 737 952 806
ROČNÍK 1995 a ml.
• p. Marcel Šotlík tel. č. 737 249 480
PŘÍPRAVKA
• p. Igor Matušík tel. č. 606 734 977
Více informací získáte na internetové adrese : http://kopana-pustkovec.
wz.cz
Petr Třuslo, místopředseda FO

foto z utkání Pustkovec-Start 4:0,u míče domácí Jaroslav Bochňák

ROZPIS DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
MUŽI A — Městský přebor
DEN DATUM
ČAS
DOMÁCÍ
SO
7.10.2006
15:30
PUSTKOVEC „ A
SO
21.10.2006 14:30
PUSTKOVEC „ A
SO
28.10.2006 13:30
PUSTKOVEC „ A
MUŽI B — Městská soutěž
DEN DATUM
ČAS
DOMÁCÍ
NE
8.10.2006
15:30
PUSTKOVEC „ B
NE
22.10.2006 14:30
PUSTKOVEC „ B
NE
29.10.2006 13:30
PUSTKOVEC „ B
DOROST — Městský přebor
DEN DATUM
ČAS
DOMÁCÍ
SO
14.10.2006 13:00
PUSTKOVEC
SO
4.11.2006
13:00
PUSTKOVEC
ŽÁCI STARŠÍ + MLADŠÍ — KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk
DEN DATUM
ČAS
DOMÁCÍ
starší / mladší
ST
4.10.2006
15:30
PUSTKOVEC
SO
14.10.2006 9:00 / 10:45
PUSTKOVEC
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LUDGEŘOVICE „ B „
TJ ROMA
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:

HOSTÉ
HOŠŤÁLKOVICE „ B“
BARTOVICE
MYSON

:
:
:

HOSTÉ
HLUBINA
VŘESINA

:

HOSTÉ

:
:

NH CLASSIC A
HRABŮVKA

. B

POHÁR
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Osmý ročník cyklojízdy starostů

V úseku komunikací Pustkovecká —
K Okovici se právě dokončovala výstavba cyklostezky, když ke kostelu
sv. Cyrila a Metoděje dorazil v pátek
dne 15. 9. 2006 v 11.48 hod. peloton
cyklistů v čele se starosty sousedních
obvodů Plesné, Martinova a Třebovic.
V houfu skoro třiceti jezdců na kolech nechyběl ani náměstek primátora
ing. Vít Ruprich a ředitelé podnikatelských subjektů. Ozdobou jízdní společnosti byla menšina žen, která se
stala inspirativní složkou výletu.
Organizační duší 8. ročníku cyklojízdy ostravských starostů se tradičně stal
tvořitel cyklostezek, vedoucí projektant
firmy DHV CR, spol. s r.o. Ing. Martin
Krejčí. Po skončení akce předal zasloužilým aktérům cykloturistiky ocenění
v podobě vkusných diplomů.

V kostele v Pustkovci všichni obdivovali architektonické řešení stavby
a moderní sakrální umění. Dispozice
vnitřního chrámového prostoru převedla jezdce do duchovního světa.
Centrální uspořádání, dynamika stěn,
žeber a kleneb zanechala u všech
sváteční dojem. Velké okenní barevné vitráže (jedno okno 35 m 2 ) se
staly centrem obdivné pozornosti.
Jas světla jakoby přicházel z nekonečna do konečného prostoru chrámu a vybízel k meditacím.
Průvodcem kostela byly zmíněny finanční dary na jeho výstavbu: MObv
Poruba 250 000 Kč, MObv Pustkovec
100 000 Kč a farního společenství
Třebovice 14 700 Kč. Zbytek objemu
financí do částky 27 milionů shromáždili sami věřící.

Po krátkém občerstvení v klubovně kostela pokračoval peloton přes
Pustkovec, 8. stavební obvod Poruby
a Plesnou do konečného cíle — Koliby
ve Mlýnku, který byl dříve trojmezím
samostatných obcí Pustkovce, Martinova a Plesné. Kronika Pustkovce hovoří
o tom, že popisné číslo jedna patřilo
usedlosti s mlýnem, právě té ve Mlýnku.
Vzpomínky pamětníků na minulost
doznívaly na terase pohostinství pod
klenbou krásného podzimního modrého nebe.
V závěru chce pisatel ocenit ochotu
otce Pavla a technika Gejzy Baloga,
kteří umožnili prohlídku kostela. Ocenění zaslouží Drahomíra Tichá a Krista
Březinová, které kouzelně asistovaly
u občerstvení.

V chodbě budovy pustkovecké radnice nainstalovala prováděcí firma „informační kiosek“ (stojan s obrazovkou),
který by měl občanům umožnit vyřizovat své záležitosti na úseku agendy
občanských průkazů a komunálního odpadu. To je pro počátek, v dalších měsících budou agendy přibývat (až 20).
Projekt byl spolufinancován Ev-

ropskou unií. Společnost Siemens je
řešitelem projektu, OVANET partnerem projektu. Projekt umožní občanům zadávat své požadavky na www
stránkách nebo telefonicky nepřetržitě z pohodlí domova nebo z chodby
radnice.
KIOSEK má pouze velký monitor, na
němž se prstem přitlačí na ikonu nebo

slovní odkaz a ono to funguje. Lze se
dostat i na internet. U aparátu se musí
stát a to pak účastníka po dlouhém
surfování bolí nohy. Stiskem příslušné
ikony se na obrazovce objeví i klávesnice, přes kterou probíhá komunikační
proces mezi uživatelem kiosku a sítí.
Užívání kiosku je zdarma.

Informační kiosek na chodbě radnice

Jiří Otisk

Jiří Otisk

Duchovní okénko
Vážení Pustkovečtí občané,
využívám příležitosti, abych Vás jako
místní duchovní římskokatolické církve
pozdravil. Rád bych Vás na začátku
školního roku informoval o aktivitách,
které v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje probíhají a které by Vás případně mohly zajímat.
Začnu od toho nejpodstatnějšího.
Bohoslužby v našem kostele bývají
každý den. Jejich přesným rozpisem
Vás nechci zatěžovat — ten je vyvěšen na vývěsce před kostelem. Rád
bych upozornil na hlavní nedělní bohoslužbu, která je v našem kostele
pravidelně v 9 hodin a na středeční

bohoslužbu, která bývá v 17 hodin.
Tato středeční bohoslužba je zaměřena pro děti a mládež. Snažím se při
ní jednodušším způsobem přibližovat
různé křesťanské pravdy, takže by tato
bohoslužba mohla být zajímavá i pro
Vás, kteří do kostela pravidelně nechodíte, ale máte zájem poznat trochu víc.
Když už mluvím o vzdělávání, nesmím opomenout zmínit setkávání dospělých nad katechizmem, které bývá
co čtrnáct dní vždy v pondělí v 19.45
v sále vedle kostela. Toto naše společné poznávání víry, které bude letos
hodně zaměřené na Bibli, začne od
pondělí 9. října. I tam jste zváni.

S poznáváním víry souvisí i vyučování náboženství pro děti. To začíná
v týdnu od 11. září. Podrobný rozpis
podle tříd také visí na vývěsce před
kostelem. Pokud máte zájem své dítě
do náboženství přihlásit, přijďte s ním
prosím co nejdříve na vyučovací hodinu. Náboženství učíme v učebně vedle
kostela (dostanete se tam přes dvorek
od Sester Boromejek).
Aktivit kolem pustkoveckého kostela
není málo. Mám z toho jako místní
duchovní radost. Pokud máte zájem
se do kostelního života více zapojit,
mohu Vás ujistit, že jste vítáni.

Aktivity kolem kostela

hodin ve třídě.
• Každé pondělí v 15.15 hodin se
v kostele modlí Mariánské večeřadlo.
• Každé pondělí v 18.30 hodin se
schází v sále kostelní sbor.
• Každé druhé pondělí jsou dospělí zváni k hodině vzdělávání ve víře.
Setkání začíná v 19.45 hodin v sále.
Začne v říjnu a bude oznámeno.
• Každé druhé úterý se ve třídě
bude scházet společenství maminek.
Termín bude oznámen.

Pouť do Zlatých Hor
a do Krnova za otcem
Tomášem Mlýnkem

• Mše svaté pro děti a mládež jsou
každou středu v 17 hodin.
• Schůzky malých ministrantů (6—11
let) jsou v pátek v 17 hodin v klubovně.
• Schůzky středních ministrantů
(12—15 let) jsou v pátek v 18 hodin
v klubovně.
• Schůzky velkých ministrantů (nad 16
let) jsou v sobotu v 18 hodin v klubovně.
• Schola se schází v pátek v 17
Pustkovecký zpravodaj

P. Pavel Moravec

se uskuteční ve středu 11. října 2006
s odjezdem v 7.00 hodin od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.
Cena jízdného 150 Kč. Všichni jsou
srdečně zváni.
Přihlášky na tel. č.: 596 917 190
— paní Matyášová.
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Žňové práce ve světle vzpomínek
Oslava dožínek se dříve spojovala
s krmášem na první neděli v září.
Pustkovec byl do záboru pozemků
na bytovou výstavbu výlučně zemědělskou vesnicí. U každého domku se
zračila stodola, chlév, hnojiště, které
patřily do systému zemědělského hospodaření. Výkonní zemědělci měli kromě uvedených staveb ještě různé kůlny
na úschovu polního nářadí a strojů.
Výkonní rolníci se vyznačovali tím,
že měli koňské potahy a práce v zemědělství byla jejich zaměstnáním.
Byli to:
1.
Boleslav Holuša
2.
Josef Otisk		
3.
Ladislav Holuša
4.
Evžen Lyčka
5.
Rudolf Tichý
6.
Josef Tichý		
7.
Antonín Lazar
8.
Fridolín Homola
9.
Venouš Kupka
10.
Zdeněk Prchala
11.
Alfons Musálek
12.
Leopold Holuša
13.
Karel Kusýn		
14.
Alois Matěj		
15.
Adolf Holuša
16.
Leoš Bárta		
17.
Kubica-Kříbek
18.
Adolf Malík
19.
František Lazar		
20.
Zdeněk Kříbek
Termín „kovozemědělci“ se užívalo u chalupníků, kteří po zaměstnání
v železárnách museli ještě zvládnout
lopotnou práci na polích a malých
hospodářstvích.
Do 50. let dvacátého století se nejvíce lidé urobili a udřeli při žňových
pracích, kdy se obilí nejprve muselo
ručně nebo strojově pokosit. Na kosiště se přidělala obruč z pružného
prutu, aby se obilí dalo lehčeji a jednosměrně poklást na stranu. Se žacím
strojem, který táhl pár koní, se zpravidla jezdilo po jedné straně obilního
lánu, aby se lépe dalo pokosit polehlé
obilí. Kosilo se proti směru polehnutí.
Dříve nebyla chemie na hubení plevele

Další z kozelků mizí na koňském potahu
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a tak se v lánech hojně vyskytovalo ostí (osina), plevelnatá štětinovitá
travní plucha, která při žních žence
notně píchala do rukou. Posekané obilí
se ručně ubíralo a povřísly svazovalo
do snopů. Ženy si ruce chránily navlečenými starými punčochami. Prsty
a dlaně ovšem uchránit nešlo, a tak
ve večerním čase se vybíraly zabodnuté ostny. Povřísla se vyráběla na
místě samém ze svazku stébel, která
se podržela a jeden konec se uchytil
v podpaždí a volné ruce z něj utočily

Nakládání snopů na žebřiňák

provazec. Na pokoseném lánu se pak
snopy ukládaly a rovnaly do kozelků
(panáků), které sestávaly se sedmi
nebo devíti kusů snopů. Kozelky se
proti dešti chránily špičatou čapkou
vyrobenou z obilního snopu nebo snopem přeloženým na vrcholech klasů.
Kozelky se nechaly týden proschnout
a následně přišla další etapa sklizně.
Na pole přijel povoz tzv. žebřiňák, který
s koňmi popojížděl k jednotlivým kozelkům, kde se snopy vidlemi naložily
na fůru. Na voze musela být síla, která dovedla uložit snopy do vysokého
útvaru. Čím byl vyšší, tím zdatnější byl
ukladatel obilí. Též se stalo, že snopy
z fůry sjely na zem nebo se celý náklad i s vozem převrátil. Fůra obilí se
na žebřiňáku musela ukotvit pauzem,
což bylo silné dřevěné bidlo, kterým
se náklad podélně přiložil a na obou
koncích provazem řádně přivázal až
pauz vytvořil pružný obloukovitý tvar.
Podle situace a časového prostoru
se obilí přiváželo do stodol, kde se
ukládalo do humen k pozdějšímu zimnímu mlácení, nebo k mlátičce k okamžitému odzrnění. U mlátičky se prášilo
tak, že nebylo vidět na krok. Mlatci se
chránili vlhkými šátky uvázanými přes
ústa a nos. Před mlácením se musela připravit povřísla, která se vyráběla
z režné (žitné) cepem vymlácené slámy.
Mlátičku obsluhovaly čtyři pracovní síly,
které zajišťovaly podávání snopů z vozu
na stůl mlátičky, vkládání snopů do
stroje, vázání slámy do mrvjanek (otepí),

hlídání pytlů s obilím a jejich bezprostřední odsun na úložný prostor. Další
práce nastaly při úklidu obilí na sýpku
nebo půdu, kde se obilí ve vrstvách
sušilo a současně tvořilo zásobu na
příští osev, na mletí, šrotování a krmení.
V Pustkovci se pěstovaly čtyři druhy obilovin: rež (žito), žito (pšenice), ječmen
a oves. Z režné mouky se pekl chléb,
žitná (pšeničná mouka) se upotřebila na
buchty a koláče, z ječmene se vyrobil
šrot pro krmení prasat, oves posloužil
koním a šel jim pěkně k duhu. Režná
rovná sláma vymlácená cepy se též využila jako náplň slamníků. To pak večerní
ulehání do čerstvě naplněného slamníku
obestřelo spícího omamnou vůní přírody.
Na pokosené lány mohli potom,
s tichým souhlasem vlastníků, chodit
děcka na sběr klásků a vyhánět husy
na pastvu.
Jak šel pokrok a technický rozvoj
dopředu, uplatňovaly se v technologii
sklizně samočinné pokladače, samovazy, kdy slaměná povřísla nahradil jutový motouz. Kombajny pak znamenaly
revoluci ve sklizni. Několikanásobně
zvedly produktivitu a též odstranily lidskou dřinu. Jenom až někdy skončí
nafta, co bude potom?

Dvoumužná obsluha žacího stroje

Potahový vůz žebřiňák se v Pustkovci dožil svého důstojného odpočinku
na usedlosti číslo 38. Občas z luxusního přístřeší vyjede a v lidovém
tónu oslavuje život na struně nostalgie
zašlých časů. 
Jiří Otisk
Sótó zen Česká republika Vás srdečně
zve na přednášku

MISTRA KAISENA
ÚVOD DO ZENOVÉ MEDITACE
Pátek 6.10.2006, 18 hod.
Aula Ostravské univerzity,
Českobratrská 16, Ostrava
Vstupné 120 Kč
S sebou si prosím vezměte polštář
a deku na sezení při meditaci
www.sotozen.cz
Info: ostrava@sotozen.cz, 604 63 60 41
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