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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (16)
Obec Proskovice byla součástí správního okresu Místek a
soudního okresu Moravská Ostrava - západ. Nadřízeným orgánem se stal Okresní národní výbor Místek. Významná územně
správní změna byla provedena v roce 1949, neboť s účinností
od 1. února byla obec vyčleněna ze správního okresu Místek a
připojena k okresu Ostrava.
Rozloha obce v roce 1945 byla 346 ha, počet obyvatel se
udává číslem 735, koncem roku 1946 měla obec 696 obyvatel,
na počátku roku 1948 672 obyvatel a v roce 1950 obec vykazuje
679 obyvatel.
Již na 11. plenárním zasedání MNV 22. května 1945 došlo ke
zřízení funkce tajemníka MNV. Stal se jím Vladimír Vidlička, ale
již 16. srpna 1945 byl ve funkci vystřídán Bohuslavem Slatinským.
Z četných dalších změn je třeba se zmínit o vystřídání Bohumila
Sunka ve funkci náměstka předsedy MNV Vojtěchem Matějem
(od 14. prosince 1945), který pak byl na 2. plenárním zasedání
MNV 27. února 1946 zvolen předsedou. Jeho náměstkem se stal
Richard Rozehnal. Od tohoto plenárního zasedání je též patrna
existence pětičlenné rady MNV, v níž vedle předsedy MNV člena Čsl. strany lidové a náměstka předsedy - člena Čsl. strany
sociálně demokratické, zasedal ještě jeden lidovec, jeden člen
národně socialistické strany a jeden zástupce KSČ.
Další rozsáhlá reorganizace MNV Proskovice byla provedena
po volbách do Ústavodárného národního shromáždění, konaných
dne 26. května 1946 (národní socialisty a sociální demokraty
volilo v obci shodně 149 voličů, KSČ 107 a lidovou stranu 94).
Ustavující schůze MNV Proskovice se konala 16. července 1946.
Plénum MNV mělo 12 členů, z toho 4 byli příslušníky Čsl.
strany sociálně demokratické, stejný počet Čsl. strany národně
demokratické, 3 byli členy Čsl. strany lidové a jeden člen KSČ.
Rada MNV měla pět členů. Předsedou MNV byl zvolen Ludvík
Lýsek (strana národně socialistická). Zároveň bylo vytvořeno 7
komisí a referáty kulturní a tělovýchovný.
Další změny ve složení a organizaci MNV Proskovice byly
důsledkem politických událostí v únoru 1948. Byly provedeny
podle návrhu místního akčního výboru Národní fronty v čele s
Bohuslavem Slatinským (ještě téhož roku ho ve funkci vystřídal
Josef Slatinský). V čele patnáctičlenného MNV (rada měla nadále
5 členů) zůstal Josef Adámek, jeho náměstkem se stal Bohuslav
Slatinský. Z dosavadního MNV bylo vyměněno 5 členů.
Od plenárního zasedání MNV 8. dubna 1949 se předsedou
stal Rudolf Borovec. Další reorganizace Místního národního
výboru Proskovice byla provedena 18. května 1950 na základě
pokynu Jednotného národního výboru v Ostravě. Počet členů pléna MNV byl zvýšen na 24, rada MNV měla 7 členů. Předsedou
zůstal Rudolf Borovec.
K předním úkolům MNV po osvobození obce patřilo
odstraňování nevybuchlé munice, sanace válečných škod a péče
o plynulé zásobování obyvatelstva. V dalších letech již bylo
přikročeno k investičním akcím. V roce 1946 byla opravena
budova školy, v níž byla zřízena mateřská škola. V roce 1949
byl odevzdán do provozu místní rozhlas a 6. května 1951 byl

Přejeme Vám
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slavnostně odhalen pomník obětem I. a II. světové války, dílo
akad. sochaře R. Vávry.
Místní národní výbor v Proskovicích se též stal hlavním organizátorem kolektivizace zemědělství. Přípravnému výboru k
založení JZD byly poskytnuty zdarma do užívání pozemky obce,
založení družstva se však nedařilo.
První volby do národních výborů byly provedeny 16. května
1954. Do MNV Proskovice bylo zvoleno 9 poslanců a na ustavujícím zasedání 24. května 1954 konstituovány komise MNV,
zvolen předseda (Václav Lyčka), tajemník a konstituovány komise
MNV. Fungování MNV zajišťovali tři zaměstnanci. Proskovice
zůstaly součástí okresu Ostrava, nadřízeným územně správním
orgánem byl Městský národní výbor v Ostravě. Počet obyvatel
obce v roce 1954 se udává číslem 730.
Další volby do zastupitelských sborů se konaly 19. května
1958. Do MNV Proskovice bylo zvoleno 15 poslanců a na jeho
ustavujícím zasedání 31. května 1957 byl zvolen předseda MNV
(Vladislav Sotolář) a další členové pětičlenné rady a vytvořeny 4
komise MNV.
Po volbách vstoupilo v platnost nové územně správní
uspořádání ostravského okresu, který byl rozdělen na správní
okres Ostrava-město a Ostrava-venkov. Obec Proskovice a dalších
27 obcí se staly součástí nového okresu Ostrava-venkov.
K hlavním úkolům národních výborů v tomto období
patřila socializace zemědělství. K ustavení JZD rozvinul MNV
Proskovice za podpory členů vesnické organizace KSČ, místního
akčního výboru Národní fronty a Městského národního výboru
v Ostravě nátlakovou kampaň. Její výsledek však nebyl valný, do
JZD sice vstoupilo 21 občanů, ti však hospodařili na nepatrných
výměrách půdy. Nově založené JZD (ustavující schůze se konala
16. září 1955) disponovalo jen 22,5 ha zemědělské půdy, z toho
bylo 18 ha pastvin darovaných družstvu místním národním výborem (v roce 1958 bylo v obci celkem 232 ha zemědělské půdy).
Združstevňování v Proskovicích je možno považovat za ukončené
až v září 1957, kdy do JZD vstoupilo pět tzv. výkonných
zemědělců (tj. takových, jejichž hlavní obživou bylo zemědělství).
V roce 1958 JZD Proskovice hospodařilo na 180 ha zemědělské
půdy (z toho 91 ha orné), t.j. 89 % půdy v obci, kromě toho zde
bylo 56 drobných držitelů půdy nepřesahujících 0,5 ha (celkem to
bylo 13,38 ha), jeden zemědělec s výměrou půdy 3,19 ha a 22,57
ha tvořily záhumenky členů JZD.
V 50. letech rovněž postupně probíhal proces tzv. socializace
živností. V roce 1947 v obci podnikali dva řezníci, dva obchodníci
smíšeným zbožím, hokynář, pekař, mlynář, dva hostinští, krejčí,
trafikant, kolář, obuvník a obchodník s jízdními koly. V roce
1959 v obci působily již jen provozovny místního hospodářství při
MNV. Bylo jich 11 se 48 zaměstnanci, a sice: holičství, stolařství,
zámečnictví, elektro a vodoinstalatérství, malířství, obuvnictví,
autodoprava, opravna jízdních kol a šicích strojů, brašnářství,
pokrývačství, kominictví a krejčovství.
Lze konstatovat, že tak, jako jinde, i v Proskovicích byly koncem 50. let završeny převratné politické, společenské, hospodářské,
majetkové a jiné změny.
(... pokračování příště)
Ing. Jiří Matěj
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
Zastupitelstvo na svých jednáních mimo jiné:
■
■

■

■

■

■

rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 439/3 firmě Nekuma,
rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému
svazu včelařů Stará Bělá,
stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s
účinností od 1. 1. 2007,
rozhodlo požádat Statutární město Ostrava o prominutí
zbývající části přijaté návratné finanční výpomoci ve výši 285
tis. Kč,
zřídilo Výbor pro koncepci rozvoje obce a zvolilo předsedu a
členy tohoto výboru,
vydalo kladné stanovisko k záměru vykoupení části pozemku
pro účely výstavby autobusové zastávky MHD - Horní cesta.

schválila zadání zakázek:
✓ na osazení dopravního zrcadla na ul. V Tišinách,
✓ na pořízení audiopřepisu souboru nahrávek kulturních
pořadů z 60. let 20. století v Proskovicích,
✓ na údržbu veřejné zeleně v městském obvodu Proskovice,
✓ na vyčerpání a vyčištění čistírny odpadních vod na ulici
Jarkovská,

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

Cyklistika je v České republice velmi oblíbenou zábavou a
častou fyzickou aktivní náplní volného času. Stále více lidí nachází zálibu v širším využití kola a to jako běžného dopravního
prostředku i pro požitek z jízdy v daleko hlubším smyslovém
kontaktu s přírodou, než při jízdě v autě či prostředcích hromadné dopravy. Využitím rostoucího zájmu o cyklistiku u nás
dochází k rozšíření cestovního ruchu i do málo známých a obtížně
přístupných míst naší republiky.
Cyklistická doprava je rovněž významnou součástí celého
dopravního systému navíc součástí bezemisní, nehlučnou,
nespotřebovává neobnovitelné zdroje energie, neovlivňuje klima
Země, neprodukuje toxické látky, není náročná na prostor a
prakticky téměř nevytváří náklady za škody na přírodě, majetku a
zdraví tak, jako všechny druhy motorové dopravy. Je proto žádoucí
a užitečné vytvořit pro obyvatele v kterékoli části republiky nabídku oddělených bezpečných cyklostezek (včetně odpovídajícího
zázemí), aby se mohli každodenně svobodně rozhodnout a provozovat zdravý pohyb na kole, posilovat tím své fyzické a psychické
zdraví a nacházet lepší vztah k přírodě a krajině.
Není proto divu, že se v odborné literatuře běžně uvádí,
že cyklistika má nejméně čtyři efekty ve čtyřech odlišných resortech:

Rada na svých schůzích mimo jiné:
■

S KOLEM KOLEM PROSKOVIC?

schválila do funkce kronikáře městského obvodu Proskovice
pana Jiřího Lyčku,
v souvislosti s konáním 4. ročníku festivalu Poodří Františka
Lýska rozhodla o uzavření dohod o vystoupení se soubory
Nota Pustá Polom, Caro Třinec, Bebek Proskovice a Slezský
soubor Heleny Salichové Poruba,
rozhodla v rámci rozšíření služeb občanům o zařazení Úřadu
městského obvodu Proskovice do seznamu poskytovatelů
ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy výpisy z katastru nemovitostí,
rozhodla o pronájmu sportovního areálu požární nádrže - firmě
René Matěj,
rozhodla o pořízení materiálu na opravu mostku přes
Ondřejnici,
rozhodla o navýšení kapacity školní družiny v základní škole,
projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, za 1. čtvrtletí
2007,
vzala na vědomí informaci o přípravách a průběhu konání 4.
ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska,
vzala na vědomí informaci o jednání starosty se zástupci
Ostravských komunikací (značení místních komunikací),
vyjádřila souhlas se změnou užívání zámečnické dílny na ulici
Světlovská,
rozhodla o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově.
Miloslava Vidličková

1. Mobilita a doprava v území (bezpečnost - resort dopravy)
2. Cykloturistiky v území (cestovní ruch a volný čas - resort místního rozvoje)
3. Naše zdraví (aktivní pohyb - resort zdravotnictví)
4. Životní prostředí (enviromentální přínos - resort životního
prostředí)
S KOLEM KOLEM PROSKOVIC?
Touto a podobnými otázkami se začala zabývat rada našeho
městského obvodu již ke konci minulého volebního období.
Impuls k tomu byl dán jednak rostoucí popularitou cykloturistiky se vším, co k tomu patří, jednak každoroční vytrvalou
kritikou z odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (zejména
při závěrečném vyhodnocení tzv. „Cyklojízdy starostů“), že
Proskovice jsou jediným ostravským obvodem, který nemá na
svém území zatím ani metr vybudované cyklistické trasy a ani
žádnou nepřipravuje.
Proto jsme navázali kontakt s ostravskou kanceláří společnosti
DHV CR, spol. s r. o., která se zabývá projektováním a výstavbou
cyklistických tras v celém území Ostravy i Moravskoslezského
kraje. První bohužel nezanedbatelný problém, který vyvstal
a který bylo v počátku potřebné vyřešit, byl sehnat potřebné
finanční prostředky na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost. Tento v dané chvíli zdánlivě neřešitelný problém nám
pomohl překonat bývalý náměstek primátora Ing. Jaromír Horák,
PhDr., který je mj. velikým příznivcem a propagátorem cyklistiky
a zdravého pohybu vůbec.
Na podzim roku 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, v rámci které byl proveden výběr
nejvhodnější trasy. Ten byl hned v prvopočátku omezen několika
hledisky:
1. Zasáhnout co nejméně do tzv. pooderské nivy (požadavek
Správy CHKO Poodří - stavba se nachází na území CHKO
v celé své délce). V původních starých plánech se uvažovalo s
vedením trasy po loukách mezi korytem Odry a tzv. „Hrázkou“.
Z dosavadních zkušeností bylo třeba vzít v úvahu i kriminální
bezpečnost - tj. nutnost vyvarovat se návrhům tras v odlehlých,
neosvětlených nebo jinak nepřehledných místech.
2. Délka trasy co nejkratší a nejkomfortnější, bez zbytečných oklik
a převýšení.
Pokračování na str. 3
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S KOLEM KOLEM PROSKOVIC?
Pokračování ze str. 2

3. Zajistit cyklistům atraktivní průjezd územím, zřízením doprovodné infrastruktury podpořit rozvoj turistického ruchu v obci
a vyloučit jakýkoliv negativní dopad na území.
4. Zajištění smíšeného provozu pěších a cyklistů v některých
územích.
5. Proveditelnost stavby, zejména reálnost souhlasu majitelů
pozemků (po loukách téměř neřešitelné, existence pozemků ve
zjednodušené evidenci např. s několika desítkami spolumajitelů,
dokonce některých již nežijících).
Z těchto kritérií a ze zásady, že část trasy bude v podstatě v
určité vzdálenosti kopírovat hlavní silnici (ul. Staroveskou), vzešel
optimální návrh trasy, který je zřetelně vyznačen na přiložené
mapce. V úseku podél ulice Na Pastvinách mezi výjezdem z
areálu statku a výjezdem u obchodu naváže trasa na stávající
místní komunikaci - ul. Na Pastvinách, kde budou provedeny
úpravy zpomalovacích prahů. Tento úsek bude v budoucnu nahrazen cyklostezkou, která odbočí před Dolovým potokem (RD
Michálkových) na „Pastviny“ a povede podél nově vybudované
komunikace v ochranném pásmu v trase kanalizačního sběrače D
XIII až do místa napojení na ulici Nad Strouhou.
Tolik ke vzniku myšlenky a volbě trasy označené jako městská
cyklotrasa „L“ Ostrava - Proskovice. Ačkoli je zatím zpracována
pouze dokumentace pro územní řízení (DUR), řešící průchod
trasy přes jednotlivé pozemky, nikoliv detailní technické řešení
jednotlivých úseků, vzdálenosti od hranic pozemků, detaily
napojení, úprav apod., přesto se již vyskytli iniciativní občané,
kterým vadí dokonce i průjezd jízdních kol v zákonem stanovené
vzdálenosti za hranicemi jejich pozemků a kteří již vyjádřili svůj
nesouhlas s vybudováním cyklistické trasy „L“ ve své petici.
Ta se opírá o tvrzení, že dojde k podstatnému zhoršení kvality života občanů Proskovic, kteří obývají rodinné domky v
blízkosti trasy. Druhým argumentem jsou obavy o bezpečnost
jejich dětí. Nebudu rozebírat, co se skrývá za „kvalitou života“,

neboť ta může být u různých lidí velmi odlišná a pokud jde o
bezpečnost jejich dětí na kole, tříkolce apod. pak najdou sotva
bezpečnější místo než je cyklostezka. Na druhé straně chápu, že je
mnohem jednodušší sednout a napsat petiti proti čemukoli, co se
rozhodne rada městského obvodu na obecních pozemcích (!) vybudovat, než třeba jednoduše dohlédnout na svoje děti... Připadá
mi rovněž mírně řečeno sobecké chtít zakázat jezdit cyklistům
po místní komunikaci Na Pastvinách, kde žádný zákaz vjezdu
cyklistů není. Asi nepřeženu, když řeknu, že se po ní děti, vnučky
či vnukové většiny podepsaných docela klidně prohánějí na kole.
Ale každému jinému v tom musíme zabránit. Copak se ostatní
občané Ostravy nemají právo projet s dětmi na kole po bezpečné
cyklistické stezce bez obav o své zdraví a bez kontaktu s hustým
provozem motoristů?
Tady bych se do budoucna doporučoval nejdříve zamyslet nad
„tou naší povahou českou“, která se v Proskovicích už v dávné minulosti nejednou vyznamenala (viz obecní kroniky) a obecně bych
doporučoval hlavně trochu více tolerance k druhým. Kdo alespoň
občas usedne na kolo a vydá se na vyjížďku po okolí kterýmkoli
směrem, ten velmi dobře ví, kudy jsou trasy pro cyklisty ve všech
okolních vsích a městských obvodech vedeny. Kromě speciálně
vybudovaných stezek se běžně využívá i místních komunikací v
zástavbách i mimo ně, aniž by to nějak ovlivnilo „kvalitu života“
občanů. Všichni okolní starostové, se kterými jsem nesouhlas lidí
podepsaných pod peticí konzultoval, jenom nechápavě kroutili
hlavou, že s něčím takovým se zatím nikdo z nich nesetkal.
Někteří odpůrci cykloturistiky rovněž argumentují, že se u nás na
kole moc nejezdí, tak proč budovat cyklostezku. Je na zvážení, že
se možná tolik nejezdí proto, že nemají jinou možnost než vyjet
po silnici III. třídy. A to si možná dvakrát rozmyslí (hlavně ti s
menšími dětmi), jestli mají vytáhnout kolo, když jim na silnici
půjde o život. Proto se nebojme udělat průzkum mezi lidmi, co
by říkali na cyklostezku. Vždyť ta má v budoucnu sloužit nám
všem, také Vám a Vašim dětem. Máme eminentní zájem s Vámi
projednat podrobnosti záměru bez úmyslu kohokoli zvýhodnit či
poškodit. V případě dotazů z Vaší strany či potřeby lze nahlédnout
do projektové dokumentace. Jsme Vám k dispozici na našem
úřadě v pondělí a středu 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod., v úterý
a ve čtvrtek 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod. Věřím, milí občané,
že tento významný investiční záměr statutárního města Ostravy
podpoříte.
Ing. Jiří Matěj
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POVINNOST

OZNAČENÍ OBJEKTŮ DOMOVNÍMI
ČÍSLY
Zástupci Městské policie Ostrava nás před nedávnem požádali
o zveřejnění následujících informací k označování domů čísly
orientačními a popisnými. Jak praví zákon o obcích č. 128/2000
Sb. v platném znění a vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.
v platném znění, „Každý vlastník svého domu je povinen na svůj
náklad tento objekt označit číslem popisným nebo evidenčním a
číslem orientačním a udržovat je v řádném stavu.
Zmíněná vyhláška mimo jiné praví, že „Čísla se umísťují tak,
aby byla viditelná. Číslo orientační se umísťuje vždy pod tabulku s
číslem popisným. ...“
Obracíme se na občany, aby v případě, kdy nemají svůj dům
řádně označen, učinili včas nápravu.
Pro informaci uvádíme, že v Proskovicích jsou budovám
přidělena pouze čísla popisná a orientační, evidenční čísla zde nejsou. Popisné číslo je to, které máte uvedeno v občanském průkazu
u ulice jako první (např. Světlovská 82/2 - 82 = popisné, 2 =
orientační).
V případě nejasností jsme připraveni Vám zodpovědět dotazy, týkající se označování domů nebo nejasností v domovních
číslech.
V. Adámková
599 424 302,vadamkova@proskovice.ostrava.cz

ŠKŮDCI NA JEDLÍCH
Před časem jsme byli upozorněni jedním všímavým občanem,
že se na jehličnanech, v tomto případě pouze na jedlích, vyskytují
„černé mšice“ (mšice medovicová), které hustě obalují kmen a
větve.
Jak se spolehlivě proti těmto škůdcům bránit?
Na doporučení pracovníků Ostravských městských lesů, na
které jsme se s tímto dotazem obrátili, lze tohoto škůdce zlikvidovat postřikem na mšice (např. Mospilanem).
V. Adámková

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 12. září 2007 od 14,30
do 17,00 hodin proběhne v budově
úřadu každoroční očkování psů proti
vzteklině.
Nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Cena vakcíny je 100,- Kč.

V. Adámková

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ DXIII
Po zveřejnění článku „Předávání veřejných kanalizačních řadů
do správy společnosti OVAK, a.s.“ vznesla řada občanů dotazy
týkající se této záležitosti. Napojení jednotlivých větví kanalizace
v městském obvodě Proskovice je plně v kompetenci společnosti
OVAK. K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi žádný harmonogram postupu těchto prací.
Věříme, že v příštím tj. podzimním vydání Vám budeme moci
poskytnout podrobnější informace.
Miloslava Vidličková

ZAHÁJENÍ 4. ROČNÍKU FESTIVALU
POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
Festival Poodří Františka Lýska byl zahájen 20. dubna 2007 v
naší Základní škole. Pan starosta Ing. Jiří Matěj přivítal u reliéfu
Františka Lýska hosty, pozdravil proskovické občany a ředitelka
festivalu Mgr. Eliška Krejčíčková promluvila o významu pořádané
akce. Malé zpěvačky Gabka Slatinská a Natálka Sýkorová ze
souboru Bebek zazpívaly krajovou píseň a položily kytičku k
reliéfu Fr. Lýska - poděkování za významnou pedagogickou práci
pro děti.
Sbormistrovské umění jsme pak mohli ve školní tělocvičně
obdivovat při vystoupení dvou dětských pěveckých sborů.
Z Pusté Polomi přijal naše pozvání Dětský pěvecký sbor Nota
se sbormistryní Mgr. Radkou Havrlantovou. Zpívalo 40 dětí v
červených tričkách s usmívající se notou. Zářily. Jejich zpěv byl
plný energie a radosti, repertoár měly sestaveny z úprav lidových
písní, umělých, hravých písní s námětem dětské fantazie. Na závěr
zazpívaly děti z Pusté Polomi Čerešničky v úpravě Františka Lýska.
Klavírní doprovod byl skvělý.
Dětský pěvecký sbor Caro z Třince vedla Mgr. Anna Kajzarová.
Zpívalo 30 dětí v bíločerném oblečení. Jejich repertoár obsahoval
rovněž lidové písně, mezi nimi některé v polském jazyce, umělé
písně s doprovodem varhan a Orfeových nástrojů. Dvě starší
sólistky zazpívaly anglické songy, které si připravily na blížící se
soutěž.
Koncert obou sborů vyslechly proskovické děti MŠ, ZŠ se svými pedagogy, zájemci z řad proskovických občanů a hosté. První
den Festivalu Poodří vyvolal u účinkujících i posluchačů příjemné
dojmy a vyvolal u všech plodnou diskuzi. Základní dojem - že
dětský zpěv je nejkrásnější mluva - potvrdil slova Františka Lýska
- sbormistra.
Marie Matějová

JUBILANTI A 2. KONCERT FPFL
Druhý den Festivalu Poodří - 21. dubna 2007 - pokračoval v
restauraci U Psoty vystoupením národopisného souboru Bebek a
souboru Heleny Salichové.
K tomuto koncertu byli pozváni naši občané, kteří se letos
dožívají významného životního jubilea. Jubilanti vyslechli gratulaci starosty obce pana Ing. Jiřího Matěje, byla jim předána kytička
a dárek s přáním dalšího spokojeného života.
Vystoupení souboru Bebek bylo milým úvodem koncertu.
Představili se malí zpěváčci a tanečníci s krajovými písněmi a
tanci, v další části menší skupina starších, zkušenějších zpěvaček,
tanečníků a muzikantů. Svěží, radostný začátek, příslib do budoucna! Soubor pracuje pod vedením Mgr. Moniky Strykové,
získává si stále své příznivce a zdárně pokračuje ve vývoji.
Po shlédnutí vystoupení Bebku si jubilanti vyslechli ze záznamu jako vzpomínku na sborové zpívání v Proskovicích 3 písně
v podání Ženského a smíšeného pěveckého sboru z Proskovic
(rok 1971), který vedl pan Jaroslav Slatinský, letos také jubilant
dožívající se 80 let. Kulturní komise obecního úřadu předala panu
J. Slatinskému své poděkování za práci v kulturní oblasti obce
kompletní nahrávku zpěvů na CD (dříve nahráno kotoučovým
mgf ).
Z důvodu onemocnění p. Slatinského se předání uskutečnilo
doma.
Jubilanti si pak mohli sami zazpívat s harmonikou.
Na závěr druhého dne festivalu vystoupil pro všechny občany
U Psoty národopisný soubor Heleny Salichové, který letos oslavil
30. výročí své existence. Salichovci dokreslili hudbou a pohybem,
zpěvem, slovem a dramatickými prvky svého vystoupení nám
všem další část našeho kraje za Odrou - Slezsko. Zapůsobily
silně na posluchače a diváky jemností, něhou a poetikou provedením tanců. Harmonické vystoupení, krásné kroje, vnitřní
kázeň účinkujících v nás zanechaly stopu krásy. Soubor vede
paní Šárka Vojtkuláková, o organizaci se stará p. Lubor Kučera a
cimbálovou muziku primášuje paní Naďa Chalcařová. Koncerty
Festivalu Poodří už tradičně zdobí perníkové logo Proskovic, které
obětavě napekly a ozdobily naše ženy pod vedením Mgr. Táni
Maruškaničové. Mnohokrát děkujeme za práci a ochotu. Děti
měly z dárku radost.
Marie Matějová
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Vážení proskovičtí občané,
dovolte, abych Vám představil novou obecní iniciativu
a její první návrh
V současné době je na území Proskovic zpracován územní
plán, který stanovuje zásady pro budoucí zástavbu.
Jeho neaktuálnost, spočívající zejména v navrženém způsobu
využití některých ploch, je jedním z hlavních problémů
vyžadujících revizi tohoto územního plánu.
Jako jeden ze zásadních podkladů pro návrh změny stávajícího
územního plánu by byla komplexní urbanistická studie rozvoje
Proskovic. Tato studie by měla zpracovat návrh „optimálního
rozvoje“ především s ohledem na záměry majitelů pozemků a na
představy občanů.
Takto vytvořená „Optimální tvář obce“ by se stala po jejím
odsouhlašení
■ podkladem pro změnu územního plánu
■ pomůckou zastupitelů při rozhodování o dílčích problémech
obce
■ jasně zadanou výzvou pro podnikatele
■ nástrojem při tvorbě dílčích investičních projektů
■ dokumentem významně zvyšujícím naše šance „dosáhnout“
na dotace z veřejných zdrojů
Výchozí pozice návrhu:
Vidina prosperity obce založené na nemalých daňových
příjmech před rokem 2001 vedla v této době k enormnímu úsilí
obce přilákat nové občany - poplatníky. Z tohoto období máme
všechny zmíněné studie a duch této doby zůstal i v územním
plánu.
Změnou zákonů však podpora vzniku nových zastavěných
území přestala být pro obec výhodná (minimální příjmy a
vysoké výdaje) a pokračování tímto směrem by bylo více než
nezodpovědné.
Na druhé straně nelze jednoduše zakonzervovat stávající rozlohu zastavěného území a investovat jen do zkvalitnění prostředí,
to především proto, že naši občané jsou zároveň majiteli pozemků
a mají s nimi právo nakládat. V nejednom případě chtějí své
pozemky využít ke stavbě rodinného domu pro sebe či své děti.
Obec by pak neměla být jen restriktivním zakazujícím nástrojem,
ale měla by chránit obecný prospěch (to znamená prospěch definovaný obyvateli obce,... nikým jiným) a v případě konsensu
pomoci.

Dalším dlouhodobě neřešeným problémem je:
■ absence středu obce - tzv. návsi
■ absence „živé“ vodní plochy - obecního rybníku
■ obnovení čistých tekoucích potoků včetně mlýnského náhonu
a další
Naše iniciativa „Výbor pro rozvoj obce“ při obecním zastupitelstvu Vám dnes předkládá svůj první návrh změn využití
ploch proti stávajícímu územnímu plánu, včetně návrhu umístění
„návsi“, návrhu tras nových komunikací a dalších detailů.
Tímto návrhem bychom chtěli vyvolat veřejnou diskuzi a
získat Vaše názory, na jejichž základě bude vypracována s Vaší
pomocí výše zmíněná komplexní studie.
Návrh č. 1
■ Výkresovou podobu našeho návrhu vidíte na mapě č. 1, kde
je srovnán s platným územním plánem.
■ Pro zjednodušení jsme obec rozdělili do 11-ti lokalit (viz
mapa č. 2), ve kterých jsme popsali (viz lokality) záměry
územního plánu a náš záměr.
■ Podrobnější informace o celé problematice lze najít na internetových stránkách obce.
Očekáváme Vaši reakci
Vzhledem k tomu, že čas je to poslední, s čím můžeme v této
situaci plýtvat, Vás tímto vyzýváme k reakci, a to buď formou
doručení:
■ vyplněného níže přiloženého anketního formuláře, a to do 26.
6. 2007 na Úřad městského obvodu Proskovice
■ souboru na e-mail posta@proskovice.ostrava.cz do 26. 6. 2007
■ nebo osobním jednáním na veřejném projednání tohoto
návrhu dne 26. 6. 2007 v 16.00 hod. v zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Proskovice.
Co víc?
Toto je podaná ruka nebo chcete-li, hozená rukavice. Berte,
nebo nechte být. Ano, věci plynou samy i bez podobných iniciativ, většinou ale samy neskončí tam, kde chceme.
Hezký den přeje za Výbor pro rozvoj obce Martin Menšík.
Členové výboru:
Miloslava Vidličková, Ing. Zdeněk Dvorský,
Ing. Josef Němček, Ing. Martin Menšík

------------------------------------------------------------ Anketa k předloženému návrhu -------------- strana 1 -----------------------------------Odstřihněte, odpovědi označte křížkem, vyplňte alespoň jméno a doručte, prosím, na úřad, do venkovní schránky před úřadem, nebo
odpovězte e-mailem do 26. 6. 2007. Děkujeme
1. Jste ochotni pomoci?
ano, kontaktujte mě
ano, jen s problémy v mé lokalitě
ne
3. S vybudováním naznačené komunikace
přes mou pracelu v lokalitě č.
souhlasím
souhlasím s výhradou ...*
nesouhlasím, jsem ochoten jednat
nesouhlasím a souhlasit nebudu
5. S navrženou zástavbou a komunikací
jako obyvatel této lokality č.
souhlasím
souhlasím s výhradou ...*
nesouhlasím, chtěl bych ...*
nesouhlasím a souhlasit nebudu

2. Máte výhrady k předloženému návrhu?
nemám výhrady
mám tyto výhrady ...*
výhrady doručím do 26. 6.
výhrady sdělím na jednání 26. 6.
je to nesmysl, nebudu se vyjadřovat
4. S navrženou oblastí nové zástavby
na mé parcele v lokalitě č.
souhlasím
souhlasím s výhradou ...*
nesouhlasím, chtěl bych ...*
nesouhlasím a souhlasit nebudu
jméno
kontakt
ulice č.
parcela

**
***
***
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Seznam lokalit souhrn územního plánu a našich návrhů
1. Pastviny - mlýn - stavebniny
■ územní plán - sportovní areály, koupaliště
■ náš záměr - v souladu s územním plánem - fotbalová hřiště,
koupaliště, přírodní kluziště, cyklostezka, cvičiště hasičů,
revitalizace mlýnského náhonu, přesunutí tenisu, hala - tenis, squash, amfitheatre - pro venkovní akce v dosahu návsí
a zároveň sportovních ploch. Za stavebninami přechod k
náměstí.
2. Pastviny - stavebniny - kravín
■ územní plán - lehký průmysl
■ náš záměr - od stavebnin - přístupová cesta, záchytné
parkoviště, n á v e s kruhová, nová cesta tvar viz výkres,
zástavba rodinnými domky však jen z východní strany nové
komunikace, obnovení rybníku - vedle původního místa,
cyklostezka, revitalizace náhonu, služby přesunout na náves.
3. Pastviny - kravín - Stará Bělá
■ územní plán - lehký průmysl
■ náš záměr - nezastavovat, dořešit staré koryto, cyklostezka.
4. V Tišinách - Ztracená
■ územní plán - severovýchodní část lesa bude poškozena
přivaděčem tzv. prodloužení ulice Na Lukách, jinak bez
dalšího rozšíření zástavby
■ náš záměr - zahájit jednání s úřady o jiné trase tohoto
přivaděče, respektive vůbec o potřebě této stavby v kontextu
předpokládaných dopravních zátěží po dokončení dálnice.
Rozdělením této klidové oblasti by došlo k zásadnímu
poškození ekosystému, chránicího naši obec před vlivem
měst. Rozdělením přirozených tras pohybu zvěře by byl
pravděpodobně zlikvidován jejich zbytek.
5. V Dolech - Ztracená - Buková
■ územní plán - zástavba rozšířena jen o malou lokalitu za
mateřskou školkou
■ náš záměr - v souladu s požadavkem města odtrubnit po
vyčištění a oddělení kanalizace vše, co se odtrubnit dá. Za
mateřskou školkou a v celém rozsahu lesa a jeho blízkosti, z
důvodu viz lokalita 4, nestavět.

6. Kořínkáč
■ územní plán - individuální bydlení
■ náš záměr - realizovat cestu Zálesní v trase dnešní polní
cesty. Zastavět velmi rozvolněně rodinnými domky po
obou stranách této slepé ulice. Z důvodů viz lokalita č. 4
není žádoucí zastavěním oblasti v blízkosti lesa znehodnotit přírodní ráz této lokality a z lesa udělat obestavěnou
roklinku.
7. Sokolovna - vodojem
■ územní plán - současný stav
■ náš záměr - po vytvoření nového sportovního centra přeložit
kurty na Pastviny - prostor využít pro rodinný domek, cyklostezku, oživení čistého potoka.
8. Vodojem - V Úvoze
■ územní plán - zastavěno rozsáhlé území + nová komunikace
■ náš záměr - redukovat území pro novou zástavbu. Místo
nové cesty prodloužit ulici V Úvoze a zastavět obě její strany
rodinnými domy. Celé území u vodojemu, ohraničené touto
cestou, zastavět rodinnými domy, viz stávající studie. Stavbou
v žádném případě nenarušit les.
9. Rynka - Vlčinec
■ územní plán - současný stav
■ náš záměr - revitalizace náhonu a důsledná ochrana lesa,
nezastavovat.
10. Sídliště Kuřín
■ územní plán - současný stav
■ náš záměr - vytvořit chodník, případně cyklostezku - vodojem
- pošta, důsledná ochrana lesa, jinak nezastavovat.
11. Kostel - Rynek - stavebniny
■ územní plán - současný stav
■ náš záměr - spojit tuto oblast s návsí zónou, která bude sjednocena dlažbou, osvětlením a dalšími prvky, vyřešit zpomalení
dopravy v tomto úseku kruhovým objezdem v oblasti točny
autobusů a zajistit bezpečný přechod chodců a cyklistů přes
hlavní cestu na náves, stavebniny zakrýt zelení a plochu před
stavebninami upravit na vkusné záchytné parkoviště. Dořešit
parkování u kostela a pokračování chodníku k vodojemu.

------------------------------------------------------------ Anketa k předloženému návrhu -------------- strana 2 -----------------------------------Vyjádřete zde, prosím, Vaše výhrady. Pro zjednodušení vyhodnocování, prosím, označte výhrady číslem dle příslušné otázky.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ostrava - Proskovice
Hlavní hasičská sezóna začala.
Jak již mnozí z Vás dobře víte, pro sbor dobrovolných hasičů
je jaro a léto hlavní sezónou pro činnost. Jedná se hlavně o výcvik
soutěžních družstev, která si v tomto období osvojují a nacvičují
činnost při požárech, při soutěžích v hasičském sportu a další
potřebné úkony a chování družstev potřebné pro dobré zvládnutí
své práce při zásazích.
V této sezóně ve sboru dobrovolných hasičů pracují družstvo
žen a družstvo mužů. Družstvo žen se dává svým složením dohromady. U družstva mužů je již sestava kompletní a stabilní a tvoří
ji tito členové SDH:
Koš
Savice
Stroj
Hadice „B“
Rozdělovač
Levý proud - hadice „C“
Pravý proud - hadice „C“

vodný program a kvalitní občerstvení je postaráno.
Na výše uvedené akce budete všichni ještě včas pozváni jak z
místního rozhlasu, tak plakáty na obvyklých místech, nebo osobními pozvánkami do Vašich domů.
Věříme, že se společně setkáme na některé z těchto akcí!
Blažej Palička, starosta SDH

Jakub Plaček
Martin Syslo
Milan Palička
Martin Growka
David Michálek
Ondřej Stoniš
Petr Ječmen

Družstvo mužů se zúčastňuje soutěží Moravskoslezské ligy
v požárním sportu. V této době je soutěž na samém počátku a
naši muži se zapojili s vervou. Nezbývá než jim jen popřát hodně
dobrých umístění a hlavně bez úrazu a problémů s technikou. Pro
dobré technické vybavení určitě přispějou nové soutěžní boty a
sada hadic pro soutěže. Takže kluci hodně zdaru!
Výjezdová jednotka SDH určená k zásahům při požárech se
skládá z těchto členů SDH:
David Michálek, Vít Adámek, Radim Doležal - velitelé
družstev, Zdeněk Olejčík, Pavel Palička, Jiří Luska, Martin Kita,
Zdeněk Žídek, Petr Ječmen, Ondřej Stoniš, Tomáš Kostřica,
David Blucha, Pavel Adamík, Michal Ovčačík, Tomáš Fulneček
- strojníci a hasiči.
Nyní mi dovolte, abych Vás, širokou veřejnost v Proskovicích,
informoval o úkolech, kterých jsme byli účastni i o tom, co nás
čeká v blízké době v tomto roce 2007.
Výjezdová jednotka se v době nedávné zúčastnila zdolávání
rozsáhlého lesního požáru v prostorách mezi Novou Bělou a
Paskovem.
Za toto jsme byli kladně hodnoceni primátorem města
Ostravy a dopis s touto pochvalou nám byl zaslán starostou naší
obce Ing. Jiřím Matějem.
Této problematiky se rovněž dotýká i akce „Požární ochrana
očima dětí“. Tato probíhá již po několik let v měsíci březnu
a dubnu. V tomto roce 2007 se na území bývalého obvodu
Ostrava 3 zúčastnilo 2 912 dětí z 39 škol, z toho 19 mateřských
škol a rovněž 13 sborů dobrovolných hasičů. Do tohoto počtu
musíme započíst i účast dalších škol a sborů mimo bývalý obvod
Ostrava 3.
Po velmi skromných začátcích s účastí dětí z Proskovické ZŠ
a MŠ, musíme tento rok hodnotit jako velmi zdařilý.
Patronát nad celou akcí si vzala paní ředitelka Mgr. Eva
Paličková, děti z proskovické ZŠ v 1. kategorii - literární práce,
obsadily první tři místa:
1. místo Markéta M a k a r o v á
2. místo Gabriela S l a t i n s k á
3. místo Natálie K i r š n e r o v á.
Když jsem se toto dozvěděl z úst předsedy hodnotící komise
Dr. Matýska ze Zábřehu, byl jsem na děti z naší ZŠ velmi hrdý.
Myslím si, že toto přispívá k tomu, aby děti dostaly do svého
podvědomí hasičskou práci a její potřebnost pro veřejnost.
Činnost, kterou hodláme v nejbližším čase uskutečnit - v
sobotu 9. 6. 2007 spolu se ZŠ a TJ Sokol na hřišti „U mlýna“
proběhne dětský den. O organizaci a hladký průběh celé akce
se podělí jak naši hasiči, tak škola a Sokol. Věříme, že spojení
nás všech přispěje k lepšímu zvládnutí celé akce. Srdečně zveme
všechny občany Proskovic, jen si nejsem jist, zda toto vydání
občasníku Florian vyjde ještě před touto akcí.
Další činnost, která navazuje bude hasičská soutěž „O pohár
Proskovic“. Tato se uskuteční rovněž na hasičském cvičišti „U
mlýna“, a to v sobotu 6. července 2007 od 14.00 hodin. Rovněž
na tuto akci jste všichni velmi srdečně zváni. O bohatý dopro-

VÝZVA OBČANŮM
Kulturní komise se
obrací na všechny občany
s prosbou, aby zapůjčili
pro archiv a kroniku
obce fotografie, textové
zprávy a jiné informace
z oblasti školství, sportu, spolkového života,
výstavby a proměn obce.
Přijaté dokumenty
budou okopírovány a
vráceny do vašich rukou.
Kulturní komise

UPOZORNĚNÍ LÉKAŘE
MUDr. Václav Pika oznamuje občanům, že 24. 7. 2007
a 21. 8. 2007 nebude v Proskovicích ordinovat. V tyto dny bude
ordinovat v ordinaci ve Staré Bělé.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Naše škola, podobně jako stovky jiných, pracuje na svém
školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP). Jde o společenskou
zakázku, na jejimž základě školy získaly vysokou míru vzdělávací
samostatnosti, ale také odpovědnosti. Bylo možné se rozhodnout
mezi více strategiemi. Nabízelo se v podstatě stávající vzdělávací
program transformovat do ŠVP, nebo vlastní ŠVP více či méně
obohatit o nová specifika. Zvolili jsme cestu obtížnější. Podle
tohoto ŠVP začneme učit již od září 2007.
A jaká vlastně bude škola od 1. 9. 2007? Relativně nová, spíše
malá, či ještě menší, veselá i vážná, s dobrými žáky i žáky horšími,
s učiteli mladými i staršími, s metodami práce moderními i
konzervativními, s úspěchy i prohrami, někdy bohatá a někdy
chudší - prostě normální. Ale rozhodně ne šedá, prázdná nebo
nepodnětná.
Nejsme škola s rozšířenou výukou Tv, ale sport umíme a
děláme. Tam, kde to jde, zavádíme v našem ŠVP třetí hodinu
tělesné výchovy. Organizujeme ji i jako kroužek. Dále každoročně
pořádáme kurz bruslení, školu v přírodě a jiné jednorázové akce.
Pro příští roky se snažíme s Plaveckou školou vyjednat kurzy
plavání nejen pro 2. a 3. ročník, kteří plavou vždy celé pololetí
(20+20 lekcí), ale i pro ročník 4. a 5., a to tak, aby se v každém
ročníku plavalo pouze 10 lekcí.
S plnou odpovědností si troufám říct, že každý žák naší školy,
který od nás bude odcházet na 2. stupeň, bude vybaven základními znalostmi práce na PC a s internetem.
Kam se ve škole podíváte, jsou k vidění výtvarné práce našich
žáků. Škola je totiž téměř výhradně vyzdobena výtvarnými pracemi žáků, kteří kreslí, malují, modelují, batikují... Výtvarnou
výchovou se zabývají i kroužky školy - keramický a výtvarný.
Nejsme jazyková škola a ani jim nechceme konkurovat, ale žáci se
učí angličtině od 1. ročníku. Trochu pokulhává kvalifikace učitelů
pro cizí jazyk, všichni si doplňují jazykové vzdělání a získávají
potřebné certifikace. Nejsme tedy škola jazyková, ale běžná
žákovská populace se nemusí bát jazykového strádání.
V předcházejících letech začala škola připravovat a ověřovat
celoškolní projekty, které by se měly stát trvalou součástí
ŠVP. Jsou jednou z možností uplatnění tématických okruhů
průřezových témat.
Vzpomenu-li od ledna ty největší projekty, byly to:
■ pohádkový zápis do 1. ročníku - „S Rumcajsem lesem
Řáholcem“
■ kooperativní výuka ve věkově smíšených skupinách „Ohlédnutí
za I. pololetím“
■ tradiční „Den Země“ - třídění odpadu
■ kulturní vystoupení ke Dni matek
■ škola v přírodě RS Orbita v Rožnově pod Radhoštěm „Putování
za valašským frgálem“
■ slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku
■ sběrová soutěž
■ školní časopis Floriánek
Škola jako budova a její vybavení šlouží žákům po celý den.
Téměř všichni žáci jsou zapojeni do mimoškolní činnosti. Škola
je také otevřena pro zájmovou činnost dospělých. Snažíme se být
komunitním centrem v obci.
Máme samozřejmě další plány do budoucna, které bychom
chtěli realizovat, ale nejdříve musíme najít zdroje financování
těchto plánů, a to není v dnešní době vůbec jednoduché.
V poslední době straší ve škole slova EVALUACE (hodnocení)
a AUTOEVALUACE (sebehodnocení). Jak nám školský zákon
a vyhláška káže, musíme hodnotit skoro vše, co se školy týče

- žáka, učitele, klima, materiálně technické podmínky, průběh
vzdělávání, výsledky vzdělávání, řízení školy, kvalitu personální
práce, úroveň výsledků práce školy, ekonomické zdroje ... Je nutné
stanovit nějakou (pokud možno co nejlepší) baterii výroků a kritérií, časový harmonogram, nástroje. Samozřejmě, že pro každou
hodnocenou oblast zvlášť! Současně tvoříme školní vzdělávací
program školy a školní družiny (na plně organizovaných školách
má až 500 stran!!), učíme, tvoříme a realizujeme projekty, žádáme
o granty (v letošním školním roce o tři - dva nám již byly schváleny a přiděleny, třetí bude schválen, či zamítnut během měsíce
června), připravujeme školu v přírodě...
Ne, nechci si stěžovat, jen mám pocit, že evaluací by měl
nejdříve projít soubor zákonů a vyhlášek. Od roku 2003, kdy
jsem ve funkci ředitelky školy, neúměrně nabyla administrativa
a úřednická práce. Může pak z učitelů v tak papíry nasyceném
prostředí vycházet chuť ke změně a tvořivosti? Mohou žáky naučit
svobodnému rozhodování, když jsou sami ohraničeni?
Proto hluboce smekám před svými kolegyněmi, které stále
neztrácejí elán a sílu. Přeji jim, aby o velmi zasloužené dovolené
načerpaly co nejvíce sil a nezdálo se jim v noci o EVALUACI ani
o AUTOEVALUACI.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem obětavým rodičům,
prarodičům a ostatním přátelům školy, kteří neúnavně do školy
nosili starý papír. Nechci dneska předbíhat, ale máme obrovskou
naději, že se opět umístíme do 3. místa, což sebou přináší finanční
ohodnocení, které opět pomůže realizovat některé školní projekty.
Krásné prožití prázdnin.
Eva Paličková
ředitelka školy
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ZE ŽIVOTA MŠ
KAPKA A KAPIČKA

Školní rok se chýlí ke konci a nastává doba, kdy se obracíme
zpět, abychom zhodnotili, co se nám letos povedlo a co bychom v
nadcházejícím období mohli udělat jinak, lépe, kvalitněji.
Po celý rok nás provázely dvě třpytivé panenky Kapka a
Kapička. Tak byl nazván školní vzdělávací program naší MŠ
pro školní rok 2006-2007. Děti se prostřednictvím hraček
seznamovaly s proměnami přírody, jejím bohatstvím a krásou.
Výhodná poloha naší MŠ umožňovala poznávat život na louce,
v lese i v okolí potoka. Přirozenou formou se tak vytvářel vztah
k místu, kde děti bydlí, ve kterém žijí. Byly vedeny k tomu, aby
si vážily života ve všech jeho formách, chránily sebe i okolí před
nebezpečím. Vzdálenější oblast mohou poznat při pobytu ve
„Škole v přírodě“, kam se chystáme spolu se základní školou. V
poznávání a prohlubování dětských zkušeností s přírodou budeme
pokračovat i v příštích dvou letech. Environmentální výchova, jak
se oblast o poznatcích přírody a světa nazývá, je téma, na které
budou děti navazovat i v základní škole.
Jednou z metod učení je učení prožitkové. K tomuto účelu
přispěje určitě značnou měrou i práce s hlínou v keramickém
kroužku. Děti se seznamují s vlastnostmi hlíny, její tvárností a
rozvíjejí si vlastní fantazii. Učí se oživit nehybné kusy hlíny do
podoby dětského světa. Ke konečné úpravě jsme potřebovali
keramickou pec. Požádali jsme proto o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, na podporu aktivit
realizovaných pro občany města v oblasti školství, k zakoupení
keramické pece. Dotace byla schválena a obdrželi jsme částku
20.000,- Kč. Keramická pec je už v provozu a děti mají možnost
se seznámit s tím, co se děje s jejich výtvory dále. Tuto možnost
doposud neměly, jelikož se práce dětí odvážely k výpalům do
SDDM v Ostravě - Zábřehu. V příštím roce bychom se chtěli
zaměřit na vybavení zahrady u mateřské školy.
Letošní rok, stejně jako loni, zakončíme „Rozloučením s
předškoláky“, kteří předvedou nejen svým rodičům, ale také paní
ředitelce a paní učitelce z 1. třídy, co všechno se v MŠ naučily.
Věříme, že budou i nadále zvídavé, s touhou naučit se co
nejvíce. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole i v osobním
životě.
Danuše Karasová
vedoucí učitelka mateřské školy

Chovatelská stanice PROSKOVICKÁ VYHLÍDKA
nabízí exkluzivní štěňátka s velkou budoucností na výstavy,
chov i pro radost.
U štěňat tohoto spojení je
předpoklad mimořádné kvality
a je záměrem o zkvalitnění tohoto
plemene.
Otec XINGÚ dovezen z Brazilie,
Bras can.
Matka ISADORA.
Odběr štěňat koncem srpna.

matka

Jana Frolová
mobil: 606 334 589

ZO ČSŽ v Ostravě - Proskovicích
ČESKÝ SVAZ ŽEN OSLAVUJE KULATÉ JUBILEUM
V roce 1967 byl založen Český svaz žen - letos tedy oslavují všechny
jeho základní organizace 40. výročí vzniku. V Moravskoslezkém kraji
sdružují 1950 žen, v proskovické organizaci je 23 členek.
Když člověk přichází do let, začíná bilancovat co se mu povedlo, kde
zklamal a co má ještě před sebou. Naší proskovickou organizací prošla
řada místních žen. Mnohé odešly, ale je také řada těch, které jsou našimi
členkami doposud.
Za ty nejstarší, jež vytrvaly, jmenujme paní Ludmilu Kašpárkovou a
paní Růženu Stuchlíkovou.
Základní náplní naší práce je rozvíjení místních tradic, péče o
vzdělávání členek a rozvíjení jejich tvůrčího ducha.
Letošní jubilejní rok jsme začaly již vloni v prosinci vánoční výstavou
v hostinci U Psoty. Ti občané, kteří ji navštívili jistě zaregistrovali, že
mistrovství výroby a výzdoby perníků za ta léta, co výstavy pořádáme,
vzrostlo téměř až na profesionální úroveň. V lednu přišly mezi nás dvě
nové členky, které přinesly nové náměty k činnosti.
V březnu pořádala petřkovická organizace Českého svazu žen pod
záštitou okresní organizace ČSŽ velikonoční výstavu. Byly jsme požádány,
abychom se na ní prezentovaly svými perníkovými výrobky. Myslíme
si, že jsme zaujaly nejen petřkovickou veřejnost pojetím perníkových
figurek, ale také vtipnou květinovou výzdobou. Zároveň naše ženy
předváděly výrobu proutěných ozdob. Přímo úžas vzbudila netradiční
velikonoční vajíčka vyrobená zručnými proskovickými ženami. Mnozí
návštěvníci odcházeli domů nadšeni a s našimi výtvory v taškách.
V Nové Bělé pořádala organizace Českého svazu žen také velikonoční
výstavu, kde se kromě jiného vystavovaly věci, které používali naši
předkové ve 20. letech minulého století. Naše členky se zúčastnily i této
netradiční výstavy a jejich výtvory sklidily zasloužený obdiv nejenom tím,
že všechny změnily majitele.
Pak se zručné ruce členek daly do pečení proskovického loga na
slavnosti Poodří Františka Lýska, které začínají právě u nás v Proskovicích.
Napéct a nazdobit 100 takových perníkových obrázků, které jsou nejen
chutné, ale musí být také pěkné, dá pořádnou fušku! Velice nám pomohl
pan starosta, který dokázal vyrobit vykrajovátko, které ženám práci velmi
ulehčilo. Podle reakcí vystupujících dětí, které jsou již tradičně obdarovány těmito perníky, můžeme být se svou prací spokojeny.
Všechna vystoupení v rámci Lýskových slavností u nás v Proskovicích
byla překrásná, ale to sobotní v sále hostince U Psoty bylo přímo
kouzelné. Vystoupení Slezského souboru Heleny Salichové z Poruby s
cimbálovou muzikou bylo opravdu vyvrcholením slavností u nás. Je jen
věčná škoda, že vystoupení nevidělo více našich občanů. Je zajímavé, že
na proskovické akce chodí více přespolních než místních obyvatel. Je
také škoda, že se nepřišli podívat ani všichni naši proskovičtí zastupitelé.
A co nás ještě v tomto roce čeká?
Všechny ženy, které pracovaly na proběhlých akcích si vyrazí na
další část Lýskových slavností do Staré Vsi nad Ondřejnicí 26. 5. 2007
a budou si tentokrát užívat podívané na jízdu kolem obila a vystoupení
souboru Ondřejnica v krásném prostředí zámeckého parku.
16. června 2007 bude naše základní organizace a Proskovice
hostit celokrajské slavnostní zasedání u příležitosti oslav 40. výročí
vzniku Českého svazu žen. Sál hostince U Psoty se naplní ženami z
Moravskoslezského kraje, které se budou představovat svou činností.
Naše členky tedy čeká starost s úpravou sálu, pečením koláčů a dalších
dobrot, aby se setkání v Proskovicích vydařilo a vzpomínalo se na něj v
dobrém. Musíme poděkovat našemu panu starostovi a celému zastupitelstvu, že nás při této akci podpořili nejen finančně a organizačně, ale
také svou účastí.
Po prázdninách se naše činnost zase rozběhne kurzem košíkaření.
Doufáme také, že paní učitelky naší MŠ nás zasvětí do tajů keramiky...
Nápadů máme hodně, jen je realizovat. Doufáme, že takto přitáhneme
mezi nás další ženy.
V listopadu se bude konat v Praze sjezd ČSŽ, kterého se některé
naše členky také zúčastní a zároveň si prohlédnou Prahu. Rok plánujeme zakončit už tradičně vánoční výstavou. Doufáme, že se všechny
akce podaří a že se tentokrát přijde více místních podívat, co všechno
dokážeme a že potěšíme a inspirujeme svými výtvory co nejvíce lidí.
Výbor ZO ČSŽ
Proskovice
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Příspěvek člena zastupitelstva

PROSKOVICKÝ HON NA ČARODEJNICE
................. aby se nestal tradicí

Od posledních komunálních voleb uběhlo už více než půl roku,
a to je, myslím, vhodná chvíle otevřít téma „Zloduch - exstarosta
Němček“.
Tím nechci otevřít Pandořinu škříňku plnou žabo-myších hádek,
ale naopak, s odstupem času a bez emocí, předložit fakta k případu
„Čerpání dotace na výstavbu technické infrastruktury v tzv. lokalitě
„U hydro-globu“. Fakta lze vyčíst z dokumentů a z porovnání
komentářů zúčastněných stran.
Proč vůbec vznikla tato vyhrocená kauza končící trestním oznámením? Šlo o pochybení, celkové selhání systému nebo o důsledek
alkoholismu?
Požádal jsem pana Němčeka o veškeré doklady a jednoduchý
komentář v časovém sledu. Zde přikládám jeho zkrácenou odpověď:
„V roce 1999 jsme získali zmíněnou dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj, kterou zastupitelstvo přijalo do rozpočtu. Celá dotace se
musela prostavět do konce roku 2001.
Výstavba začala 1. etapou, t.j. výstavbou 22 bytových jednotek. 2.
etapa však v průběhu stavebního řízení narazila na technický problém
nedostatečné kapacity vodojemu. Tento problém byl neprodleně řešen,
avšak ...
Mnohem větším problémem byla změna v oblasti přerozdělení daní v
rámci vzniku vyšších územněsprávních celků v roce 2001. Obec tak byla
nečekaně odříznuta od předpokládaných příjmů, se kterými jsme pro tuto
akci od počátku počítali.
Bylo zřejmé, že dojde k neplnění termínu dokončení výstavby i podmínek čerpání dotace. Z těchto objektivních důvodů jsme požádali ministerstvo o prodloužení termínu ukončení stavby. Ministerstvo pro místní
rozvoj potvrdilo posunutí termínu i posunutí termínu zapojení vlastních
finančních prostředků do roku 2008, a to na formuláři RA 80.
V roce 2002 provedl Finanční úřad plánovanou kontrolu plnění
podmínek čerpání dotace. Posunutí termínu dokončení nebylo touto kontrolou z formálních důvodů akceptováno. Rozpor mezi Ministerstvem pro
místní rozvoj a Ministerstvem financí nebyl vyřešen. Finanční úřad pak v
roce 2003 případ uzavřel požadavkem na vrácení dotace a pokutou.
To, že můj postup nebyl nezákonný, potvrzuje mimo jiné i fakt,
že právníci „města“ v té době obhajovali můj postoj na Ministerstvu
financí...“.
Josef Němček
Dalším krokem bylo srovnání údajů z nešťastného předvolebního
„Informátora strany SNK ED“ a v něm citovaného dokumentu:
„Usnesení Okresního státního zastupitelství...“
Nejen, že zde byla fakta promíchána s nepodloženými dohady, ale
navíc citované usnesení bylo předloženo v tak nesouvislém podání, že
po jeho přečtení byli čtenáři autorem uvedeni v omyl. Pan Němček
se zde jeví jako pachatel úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1,
odst. 5 trestního zákona.
Předpokládaje, že se nejedná o záměr, jsem se s tímto zjištěním
dostavil za panem starostou, požádat ho o vyjádření k tomuto omylu
a veřejnou omluvu poškozenému. Následné starostovo odmítnutí
jakékoli omluvy jen potvrdilo mou obavu, že o omyl v tomto
případě nešlo.
Jednu informaci - fakt - jsem přece jen tímto jednáním získal.
Nešťastný „Informátor“ byl především reakcí na veřejně vyřčený
„názor“ pana Milana Balabána, „... že obec počínáním pana Němčeka
o nic nepřišla“.
Zbylo se jen zeptat autora „názoru“, jak to vlastně myslel. Zde je
jeho odpověď:
„Myslím, že stačí vzít do ruky kalkulačku. Město odvedlo zpět včetně
penále Ministerstvu financí částku 4,885 mil. Kč a obvod 1,350 mil. Kč.
Celkem tedy 6,235 mil. Kč.
Naopak v rámci fakturace byla postavena infrastruktura (komunikace, veřejné osvětlení, plyn, voda, kanalizace) v hodnotě 5,5 mil. Kč.
To vše je nyní v majetku našeho obvodu. Rozdíl, neboli „ztráta“, je tedy
735 000,- Kč.
Kdo se ale podívá do rozhodnutí Ministerstva financí z 3. února
2006 dozví se, že obec mohla již dávno žádat o navrácení alikvotní

částky odvodu za zkolaudované bytové jednotky. Těch je dnes zkolaudováno 22. To je při 50.000,- Kč za bytovou jednotku 1,1 mil. Kč.
Tím už se tedy ztráta zcela eliminuje a to se další tucet bytových jednotek staví. (Zpět je možno po jejich kolaudaci žádat dalších 600.000,Kč.)
Milan Balabán
Co dodat? V naší „vesnici“ byl samozvanými soudci „odsouzen“
nevinný člověk. Za výkon funkce starosty ho však bezesporu nelze
soudit a před objemem jím provedené práce nelze než smeknout.
Alkohol - ten problém zde je - a je to velký problém ... Já však
budu preferovat člověka, který někdy lépe, někdy hůře bojuje se svým
„prokletím“ a přitom odvážně žene věci vpřed.
Je zřejmé, že jakékoli tvrzení může druhá strana odmítnout,
napadnout, či dokonce přisvojit si zásluhu na východisku ze vzniklé
situace. Přesto pokládám toto téma za ukončené a nemám v úmyslu
o něm mediálně diskutovat. Nejde totiž o to, kdo je lepší řečník, ale
o fakta.
A pokud opravdu někoho zajímají fakta, ať si zapůjčí dokumenty
k tomuto případu a udělá si vlastní názor.
Martin Menšík

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
V letech 1999-2001, t.j. v období před volbami do zastupitelských orgánů v roce 2002, došlo k nedodržení podmínek čerpání
systémové dotace zjištěných finanční kontrolou. Vzniklá situace byla
prokazatelně způsobena nedbalostí a nedůsledností konkrétní osoby,
která byla v tomto období zodpovědná za přijetí a splnění podmínek
dotace. Není pochyb, jak vyplynulo ze šetření kontroly, že všechny
podmínky poskytnuté systémové dotace nebyly dodrženy.
Bývalý starosta tím, že v žádosti o státní účelovou dotaci ze státního rozpočtu uvedl nepravdivé údaje, týkající se zajištění vlastních
zdrojů na dofinancování akce, a dále přijetím dotace přesto, že si
musel být vědom nenaplnění podmínky Programu podpory výstavby
nájemních bytů spočívající ve vypořádání vlastnických vztahů k
pozemkům, na nichž podle žádosti o dotaci měly být inženýrské
sítě vybudovány, uvedl poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní
rozvoj v omyl. V konečném důsledku tak zmařil původní účel
poskytování systémových dotací ze státního rozpočtu, podílet se na
výstavbě inženýrských sítí pro nově budované bytové jednotky. Tímto
svým jednáním způsobil Ministerstvu pro místní rozvoj škodu ve výši
5,500.000,- Kč.
Dne 14. 6. 2006 orgán Policie České republiky Útvar odhalování
korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování
rozhodl o odložení věci, a to s odůvodněním, že trestní stíhání ve věci
je nepřípustné z důvodu jeho promlčení. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rovněž Okresním státním zastupitelstvím v Ostravě.
Z hlediska naplnění podmínek nutných pro zkoumání zda
konkrétní osoba odpovídá za škodu se vyžaduje prokázání, že došlo ke
vzniku škody, zjištění osoby podílející se na vzniku škody a prokázání
příčinné souvislosti mezi jednáním této osoby a vznikem škody.
Výše uvedené požadavky, zmiňované trestné řízení zcela prokázalo. Je důležitou skutečností, že na osobu Ing. Josefa Němčeka je třeba
pohlížet nadále jako na nevinného v duchu zásady presumpce neviny.
To vše platí pro oblast trestního práva. V rovině civilního práva je
to však osoba, která odpovídá za škodu a je povinná k její náhradě.
Trestní řízení poskytlo rozhodující důkazní prostředky pro uplatnění
nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení. Statutární město
Ostrava splnilo daňovou povinnost za Městský obvod Proskovice a je
tedy poškozeným. Z výše uvedeného je zřejmé, že osobou oprávněnou
k vymáhání náhrady škody je Statutární město Ostrava.
Lze konstatovat, že městský obvod Proskovice učinil rozhodující
právní kroky k uplatnění nároku na náhradu škody, když podal trestní
oznámení pro podezření z trestného činu. Splnil tak svou zákonnou
oznamovací povinnost v situaci, kdy měl podezření, že určitá osoba
nejednala v souladu se zákonem.
Další právní kroky však musí učinit osoba, která je oprávněna k
vymáhání náhrady škody.Celková zaplacená částka po dílčích prominutích je 6,235 mil. Kč (1,350 mil. Kč městský obvod Proskovice +
4,885 mil. Kč Statutární město Ostrava) by za to určitě stála.
Tímto považujeme celou kauzu za uzavřenou.
„Samozvaní soudci“ J. Matěj, M. Stoniš, Z. Dvorský,
M. Matějová, J. Liška, V. Kopera, R. Matěj, J. Šafrata
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U3V

Univerzita třetího věku

prodej a montáž střešních krytin, střešních oken,
okapových systémů a garážových vrat

aneb „Nedovolte své mysli zahálet“
Žijeme v době, která přeje hlavně mladým, odvážným,
nezatíženým minulostí. Avšak struktura naší společnosti je z pochopitelných důvodů poněkud složitější a pro zdravý vývoj společnosti je
velmi užitečné vytvářet co nejlepší mezigenerační vztahy. Jedním z
možných řešení je zmenšovat propast mezi aktivně žijící částí obyvatelstva a mezi těmi, kteří už mnohé státu odevzdali, produktivní věk
mají za sebou - tedy seniory. Moderní doba hledá řešení už proto,
že dnešní senioři a seniorky vypadají, myslí a jednají zcela jinak, než
tomu bylo v minulosti. Právě proto vznikají projekty, jejichž cílem
je umožnit těm, kteří sice věkem patří k seniorům a seniorkám, ale
životní mentalitou se blíží k aktivní části obyvatel naší země. Rádi
realizují staré moudrosti: Člověk se učí celý život. Dokud žiješ, uč
se! Nedovol své mysli zahálet. Sice už nemusím nic, ale chci. Stáří
je stav, jemuž je nutno vzdorovat, a to aktivním bojem s ním. Navíc
pojem „stáří“ je velmi relativní. Je starým ten, kdo jednou, někdy
i dvakrát týdně vystoupí na Lysou horu? Je starým ten, kdo miluje
zimní hory a lyžuje? Je starým ten, kdo se naučil komunikovat s
vnoučaty prostřednictvím internetu? Myslíme si, že každý je stár tak,
jak se sám cítí.
Pro tuto kategorii seniorek a seniorů se nabízí moderní forma
seberealizace. Je jí U3V, která od října 2007 otevírá 1. ročník tříletého
studia na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava. Výuka na U3V
bude zahájena ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová, kde je vybudováno Komunitní centrum a kde proběhne, pro místně příslušné,
také část plánované výuky. Univerzita třetího věku nabízí seniorům a
seniorkám (věk nad 55 let) v Ostravě a okolí zajímavé studium „omládnutí“ v důsledku studijních „starostí“ a možná i splnění svého snu o
vzdělání na vysokoškolské úrovni.
Jaké předpoklady je třeba
splnit? Kromě výše uvedeného
věku lze nabídnout studium osobám s minimálně středoškolským
vzděláním, řádným podáním
přihlášky ke studiu, zaplacením
zápisného v hodnotě 200 Kč a
školného v hodnotě 1000 Kč za
jeden školní rok.
Jakými formami bude studium
probíhat? Budou to přednášky,
semináře, cvičení a exkurze. To vše
bude zahrnuto do tříhodinových
celků probíhajících vždy jednou za
14 dní v odpoledních hodinách.
Tříhodinová výuka může být ukončena vzájemnou rozpravou o
daném tématu. Na závěr studia obdrží absolvent certifikát vydaný
VŠB - TU Ostrava splněním těchto podmínek: minimálně 60 %
účast, v případě aktivních studentů ještě vypracováním seminární
práce nebo absolvováním testu. Studium bude zahájeno slavnostní
imatrikulací a ukončeno slavnostní promocí.
Otevření U3V může být pro příslušníky mladší generace
příležitostí k tomu, aby svým nejbližším vytvořili podmínky pro
hodnotně prožité stáří a pro příslušníky starší generace dokladem
toho, co všechno jde.
Chcete ještě další informace?
Můžete je získat na internetové adrese Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava: www.ekf.vsb.cz, nebo při návštěvě nově vzniklého centra vzdělávání na Obchodní akademii v Orlové v měsíci září nebo na
internetové adrese www.obaka-orlova.cz.
Doc. Dr. Ing. Renáta Hótová
Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava

Vážení spoluobčané, zákazníci naší firmy,
chtěli bychom se Vám jako firma sídlící v naší obci
představit.
Podnikatelskou činnost v oblasti oprav střech jsme započali v roce
1991. Časem se firma rozrostla o zaměstnance a bylo nutno zřídit
provozovnu. Tuto jsme získali v roce 1997 pronájmem skladovacích
prostor v Podnikatelském areálu v Mošnově, kde jsme začali budovat
jak skladovací prostory, tak zázemí firmy. Bohužel jsme z těchto
nájemních prostor v roce 2006 obdrželi výpověď, a to do 3 měsíců
z důvodu uvolnění velké části Podnikatelského areálu zahraničnímu
strategickému partnerovi města Ostravy.
Byli jsme postaveni před rozhodnutí, co dál. Měli jsme
zodpovědnost za zaměstnance - živitele rodin. Byli jsme rozhodnuti
nevzdát se a přestěhovat celou firmu.
Po dlouhé úvaze a shánění nebytových prostor k naší činnosti
jsme se rozhodli zřídit zázemí firmy a skladovací prostory v rodinném
domku po rodičích v Ostravě - Proskovicích na Staroveské ulici č. 57/
119. Byly zde nutné úpravy, abychom mohli zahájit provoz. Zároveň
jsme chtěli zachovat jednu bytovou jednotku. Celý dům je již ve velmi
špatném technickém stavu a potřebuje zcela zrekonstruovat.
Vyměnili jsme plot (zatím jen částečně), abychom nerušili
sousedy, opravili jsme vjezd k budově a pracujeme na odstavné ploše a
vstupu do provozovny přímo z ulice Staroveské. Rádi bychom rovněž
zrealizovali úpravu obecního chodníku snížením na úroveň okolních
vjezdů do rodinných domků, abychom co nejméně omezovali stání
vozidly na komunikaci III. třídy. Samozřejmě všechno nelze provést
ze dne na den. V současné době např. čekáme na OVAK, který bude
měnit nefunkční ventil na přípojce vody, následně budeme provádět
dláždění odstavné plochy. Toto však je jen zlomek nutných oprav a
úprav RD, aby mohl sloužit současně jak k bydlení, tak k provozu
firmy.
Dnes jsme Vám již od července 2006 plně k dispozici se vzorkovnou naší nabídky materiálů pro střechy, kde si můžete prohlédnout
vše, co k opravě nebo stavbě Vaší střechy budete potřebovat. Zde
Vám také poradíme, co budete potřebovat ke stavbě či opravě střech,
vypracujeme Vám zdarma cenovou kalkulaci, sepíšeme smlouvu o
dílo, nebo Vám materiál nabídneme k prodeji i v případě, že po naší
firmě nebudete požadovat realizaci. Další naší službou pro zákazníky
je dodávka a případná montáž sekčních garážových vrat na dálkové
ovládání vč. možnosti dodávky pohonů pro posuvné brány pojezdové
či nesené.
Provoz firmy pro veřejnost je PO-PÁ 7.30 - 16.00 hod., pro
interní potřebu firmy 7.00-16.00 hod. Někdy se může stát, že nás
v provozovně v tuto dobu nezastihnete, neboť máme současně i povinnosti na právě realizovaných stavbách a pochůzkách za úředními
záležitostmi nutnými pro provoz firmy. Za to se Vám omlouváme, ale
zároveň sdělujeme, že nás zastihnete i v tuto dobu nepřítomnosti vždy
na tel. +420 736 628 270. Věříme, že služby naší firmy Vám budou
ke prospěchu.
Nabízíme v současné době i pracovní přiležitosti občanům obce,
kteří by měli zájem se podílet na činnosti naší firmy, nebo těm, kteří
by rádi pomohli i na práci při rekonstrukci RD.
Za ruch na právě probíhajících pracích na rekonstrukci RD se
Vám omlouváme a prosíme o strpení do doby dokončení těchto
nutných oprav.
Rádi bychom Vás zároveň požádali, máte-li jakékoliv připomínky
nebo náměty k činnosti naší firmy, abyste nám je sdělili. V provozovně
máme připraveny anketní lístky, kde své připomínky můžete sdělovat.
Vaše náměty nám budou vodítkem ke zlepšení služeb pro Vás a ke
spokojenosti nás všech.
Luděk Luska, Eva Lusková - Střechy Luska
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