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KAPITOLY Z DĚJIN OBCE (17)
Vážení občané!
Úvodem dnešní již sedmnácté kapitoly bych se rád omluvil za
obsahové nepřesnosti kapitoly č. 15 (březen 2007) popisující události
konce II. světové války resp. osvobození v Proskovicích. Zásluhou dvou
našich pozorných čtenářů a pamětníků událostí p. Osvalda Matěje
a zejména p. Marie Martínkové jsem byl na zmíněné nesrovnalosti
upozorněn a chtěl bych jim touto cestou za jejich cenné, doplňující a
upřesňující informace poděkovat. Vám čtenářům se tímto omlouvám
a chci Vás ubezpečit, že celá záležitost má kořeny pouze v nepřesnosti
záznamů kronikáře, který tyto citlivé události (myslím, že rovněž bez
jakéhokoliv úmyslu) zapsal.
V roce 1960 došlo k podstatným změnám v územně správním
členění státu. Na Ostravsku byl zrušen dosavadní okres Ostravavenkov a jeho jednotlivé obce byly připojeny k okolním okresům.
Obec Proskovice se stala součástí okresu Frýdek - Místek.
Nezměněna zůstala rozloha katastrálního území obce, t.j. 346
ha, počet obyvatel v roce 1961 se udává číslem 775.
První volby do MNV Proskovice po provedených územních změnách se konaly 12. dubna 1960. Bylo zvoleno celkem
17 poslanců a na ustavujícím zasedání MNV 24. června 1960
proběhla volba předsedy MNV (Vladislav Sotolář), náměstka,
tajemníka a ostatních členů sedmičlenné rady a zároveň bylo
ustanoveno 7 komisí MNV.
Proskovice byly zařazeny do IV. kategorie obcí, v roce 1961
zde byla zrušena matrika a byly přičleněny k matričnímu úřadu
Brušperk.
Další volby do národních sborů 14. června 1964 nezaznamenaly v organizaci a působnosti MNV Proskovice žádných
změn. Předsedou MNV byl 10. července 1964 zvolen Oldřich
Fulneček.
V souvislosti s uvolněním politické situace v roce 1968 se v
Proskovicích rozproudila diskuze o jejich správním začlenění.
Z diskuze vzešla žádost o připojení obce k městu Ostravě,
odůvodněná vysokým počtem obyvatel zaměstnaných v krajském
městě, vazbami v oblasti dopravy, zásobování, zdravotnictví i
kultury.

Přejeme Vám
nádherný
podzim

Počet obyvatel obce v roce 1970 byl totožný s počtem
udávaným pro rok 1961, t.j. 775. V roce 1980 stoupl počet obyvatel na 954.
V souvislosti s probíhající integrací obcí na území kraje byly
k 1. lednu 1975 Proskovice společně s obcemi Starou Bělou a
Novou Bělou vyčleněny z okresu Frýdek - Místek a připojeny k
městu Ostrava jako městské části. Místní národní výbory těchto
obcí vykonávaly i nadále veškerou dosavadní agendu, jejich
působnost se však postupně zužovala tím, jak Národní výbor
města Ostravy, kterému podléhaly, krok za krokem přebíral jednotlivé jejich pravomoci. Místní národní výbor Proskovice zanikl
k
31. 3. 1976, od 6. dubna 1976 se obec stala integrální
součástí městského obvodu Ostrava 3.
V letech 1976 - 1989 působil v obci občanský výbor s minimálními pravomocemi. Dokladem jeho pro obec prospěšné
činnosti je výstavba mateřské školy, prodejny stavebnin a restaurace „Proskovjanka“.
Ke změně situace došlo v roce 1990, kdy Proskovice vstupovaly do podzimních komunálních voleb již jako samostatný
obvod města Ostravy.
Tímto jsme se, vážení občané, dostali v našem historickém
přehledu až k období po „sametové revoluci“, které už je, dá
se říci, současností Proskovic a které už, myslím, není potřeba
připomínat. Velká většina dnešních našich občanů ji má v živé
paměti. Proto je dnešní kapitola poslední obecnou pasáží, pojednávající o událostech v rámci obce, resp. městského obvodu
Proskovice. Další pokračování již bude zaměřeno na vývoj školství,
kultury, spolkového života, historii vzniku některých zajímavých
staveb v obci apod.
(... pokračování příště)
Ing. Jiří Matěj

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
Zastupitelstvo na svých jednáních mimo jiné:
■

Okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968
byla pro proskovické, tak jako i pro jiné občany, překvapením. Od
časných ranních hodin byli obyvatelé Proskovic znepokojeni silným hlukem přistávajících letadel. Nejprve se všichni domnívali,
že jde o vojenské cvičení. Reakce obyvatel obce na skutečnou
pravdu byla obdobná jako i v jiných místech republiky - provolávání, podpisování rezolucí, malování hesel a nápisů na veřejných
prostranstvích.
Další řádné volby do zastupitelských sborů se konaly až v
roce 1971. Předsedou se od 16. prosince 1971 stal opět Vladimír
Sotolář.

■

■

■

schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok
2006,
rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 2 tis.
Kč občanskému sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR,
vydalo kladné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č.
(3/1) díl 1 ZE o výměře cca 250 m2 v k. ú. Proskovice, obec
Ostrava, vlastnické právo Statutární město Ostrava, svěřená
nemovitost městskému obvodu Proskovice,
projednalo petici ve věci vedení cyklistické trasy L v Proskovicích
a uložilo starostovi prověřit možnost úpravy vedení cyklotrasy,
Pokračování na str. 2
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Pokračování ze str. 1
■

Jarkovská a rozhodla o ukončení činnosti této čistírny k datu
11. 6. 2007,

pověřilo Kontrolní výbor k prověření uzavřené investiční akce
„Chodník - silnice III/4787, ulice Staroveská,
schválilo činnost Výboru pro koncepci rozvoje obce a pověřilo
výbor provádět takovou činnost, jakou je průzkum názorů
občanů na rozvoj obce, jejich nápady a připomínky na zlepšení
života v obci,
schválilo zprávu o hospodaření městského obvodu Proskovice
za I. pololetí 2007,
rozhodlo o přijetí daru - pozemku parc. č. 204/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 399 m2 v k. ú. Proskovice,
obec Ostrava,
rozhodlo prodat pozemek parc. č. 697/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 93 m2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, Ing.
Jiřímu Sunkovi,
rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 303/1 zahrada o výměře
3 m2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, za účelem výstavby
autobusové zastávky MHD - Horní cesta O. - Proskovice,
Chodník silnice III/4787, ul. Staroveská - II. etapa,
rozhodlo přijmout finanční dar ve výši 10 tis. Kč na financování výdajů spojených s pořízením cyklistických dresů se
znakem městského obvodu Proskovice,

■

■

■

■

■

■

rozhodlo vydat souhlasné stanovisko na zapojení části příjmů
z nájmů bytů do rozpočtu městského obvodu na rok 2007 ve
výši 270 tis. Kč,
schválilo pravidla
Florián“.

pro vydávání zpravodaje „Proskovický
■

Rada na svých schůzích mimo jiné:
■

■

schválila zadání zakázek:
✓ na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
včetně inženýrské činnosti pro stavební akci „Chodník silnice III/4787, ul. Staroveská - II. etapa, autobusová zastávka
MHD - Horní cesta Proskovice“ firmě VS projekt, s.r.o.,
Ostrava - Vítkovice,
✓ na uskutečnění kontroly hospodaření za rok 2006 v
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Ostrava - Proskovice firmě Ing. Eliška Hryzláková,

■

■

✓ na zpracování studie koncepce rozvoje Proskovice Ing. arch.
Jiřímu Klimkovi,
✓ na zhotovení parkoviště u domu s malometrážními byty na
Smyčce 5/317 firmě Pavel Matěj,
✓ na pokosení trávy včetně odvozu na pozemku parc. č.
650/1 o výměře 74 792 m2 (lokalita Pastvin) vlastník
Statutární město Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Proskovice, firmě Agro spol. s r.o.,
■

projednala zprávu o likvidaci čistírny odpadních vod na ulici

■

■

vzala na vědomí rozhodnutí zastupitelstva města, které trvá na
splacení návratné finanční výpomoci ve výši 285 tis. Kč,
rozhodla, v rámci pořádaných akcí Vítání občánků, o pořízení
dárků ve formě dárkového šeku v hodnotě 500,- Kč pro
každého novorozence a květinový dar v hodnotě do 100,- Kč
pro každou matku,
rozhodla o spoluúčasti městského obvodu Proskovice na sportovní akci „Memoriál Pepy Pazderny“ - 3. ročník fotbalového
turnaje“, který se uskutečnil 1. 9. 2007 v Proskovicích. V
této souvislosti rada rozhodla o pořízení odměn pro vítězná
mužstva v této soutěži do max. výše 3 tis. Kč včetně DPH,
projednala Obecně závazné vyhlášky - shromažďování, sběr,
přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území města Ostravy, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství,
projednala a schválila výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice
za školní rok 2006/2007,
vzala na vědomí informaci jednoho z majitelů objektu restaurace Proskovjanka o dlouhodobých záměrech této nemovitosti,
rozhodla o uzavření smlouvy o přenechání majetku ČR do
užívání městského obvodu Proskovice pro potřeby rozhodování
o dávkách a výplatách při pomoci v hmotné nouzi (Informační
systém hmotné nouze),
projednala organizační záležitosti týkající se dokončovacích
prací na opravě lávky přes Ondřejnici v k. ú. Proskovice, obec
Ostrava a rozhodla o oficiálním otevření lávky přes Ondřejnici
za účasti členů zastupitelstva, pozvaných hostů a pracovníků,
kteří se na opravě podíleli, termín slavnostního otevření rada
stanovila na sobotu 11. srpna 2007 v 16,00 hodin,
rozhodla o uzavření Dodatku č. 6/2007 ke smlouvě o výpůjčce
a vzájemné spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje a městským obvodem Proskovice,
v souvislosti s dokončením investiční akce „Kanalizační
sběrač D + DXIII - Proskovice“, vydala souhlas se svěřením
pamětní desky městskému obvodu Proskovice. Pamětní deska
v pořizovací ceně 89.642,70 Kč je umístěna na pozemku parc.
č. 693/1 v k. ú. Proskovice,
rozhodla o uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti mezi Policií České
republiky a městským obvodem Proskovice,
vydala souhlasné stanovisko k návrhu změny obecně závazné
vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné
pobíhání psů na území statutárního města Ostravy (povinnost
chovatele psa vést psa na veřejném prostranství na vodítku),
projednala předložený návrh studie Koncepce rozvoje
městského obvodu Proskovice. Rada vydala k jednotlivým
bodům písemné stanovisko a pověřila starostu k účasti na
zasedání Výboru pro koncepci rozvoje obce, kde doporučující
připomínky rady předloží členům výboru,
rozhodla o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově.
Miloslava Vidličková

-3spolupracovníkovi. Dokonce i v rodině se s podobnými projevy
setkáme.

Úvaha radní Marie Matějové

VIDÍTE TO TAKÉ TAK?

V listopadu 2006 začalo pracovat v Proskovicích nové zastupitelstvo. S dobrým úmyslem, jasnými záměry. Stali jsme se
hospodáři vesnice s 1 000 obyvateli, za které neseme zodpovědnost
v oblasti zajišťování jejich potřeb - sociálních, kulturních, zdravotních, vzdělávacích, dopravní obslužnosti, bezpečnosti, atd.

Mnozí lidé hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad
mohl být v práci. A tak zatímco jedni pracují, snaží se, druzí
pozorují, posuzují a odsuzují. Vystupují v roli bezchybných, dokonalých, nedotknutelných, sebejistých a ohánějí se svými právy.
Svými postoji k životu a společnosti dávají najevo zájem o vlastní
prospěch.

Krok za krokem se snažíme plnit úkoly hospodářů. Každý z
15-ti členů zastupitelstva si uvědomuje svou roli, máme zájem vést
diskusi, opravovat vlastní názory a zároveň pochopit sami sebe
navzájem. Děláme jistě i chyby - jsme lidé.

Vím, že se jedná o společenský jev starý tak, jako je lidstvo
samo. Jenže v současné době se plíží kolem nás jako infekce.
Lidé nacházejí čím dál více radost v posuzování, odsuzování a
pomlouvání druhých. Někteří v líbivém obalu, jiní jarmarečním
způsobem - v obchodě, na chodníku, u plotu, v hospodě, atd.
Znáte to!

Samozřejmě se i my stáváme terčem útoků a odsudků
v různých formách. Takový je život. Přesto si myslím, že si
nezasloužíme posměšky, jedovaté řeči a jednoznačné odsudky.
Nechte nás pracovat s rozvahou a klidem.
Vaše dobrá vůle zapojit se a pomoci nám konstruktivní radou,
doporučením, osobním upozorněním, návštěvou obecního úřadu,
zasedání zastupitelstva je vítána.

Mrzí mě, že tyto praktiky přešly z velké části na mladé lidi,
u kterých jsou předpoklady bohatých ušlechtilých zájmů, nikoli
taková nízkost! V minulosti se říkalo: „Řeči se vedou, voda se
pije“. V současnosti mají řeči tak agresivní zabarvení, že i voda z
nich je značně jedovatá. Jedovatá zloba, touha ublížit - sousedovi,

K úspěchu totiž nevede žádný výtah. Musí se jít po schodech.

Marie Matějová

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2006

Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 5. zasedání dne 6. června 2007 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
městského obvodu Proskovice za rok 2006 bez výhrad a schválilo Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2006. Předkládáme
našim občanům velmi stručný přehled hospodaření našeho obvodu:

Název

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Upravený
rozpočet
v tis. Kč

514
1.403
6.452
8.369
10.968
827
11.795

535
1.464
13.851
15.850
10.276
7.962
18.238

Z předkládané tabulky je zřejmé, že největší položku tvoří
přijaté dotace, z nichž objemově nejrozsáhlejší jsou:
■

■

■

dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky ve výši 1.1398
tis. Kč,
investiční účelové dotace na rekonstrukci otopné soustavy
Úřadu městského obvodu Proskovice ve výši 940 tis. Kč,
investiční účelová dotace na rekonstrukci otopné soustavy ZŠ
O - Proskovice ve výši 891 tis. Kč,
účelová dotace na opravu rozvodů vody a sanitární keramiky v
MŠ ve výši 612 tis. Kč,

■�

■

investiční účelová dotace na provedení terénních úprav mezi
Š64 - Š93 kanalizačního sběrače ve výši 726 tis. Kč, z níž bylo
vyčerpáno 170 tis. Kč v r. 2006 a zbývajících 556 tis. Kč bylo
převedeno do r. 2007.

Skutečnost
v Kč
494.071,04
1.356.987,27
9.047.385,66
10.898.443,97
9.412.758,29
2.547.121,08
11.959.879,37

% čerpání
upraveného
rozpočtu
92,35
92,69
65,32
68,76
91,60
31,99
65,58

POHLEDÁVKY
Pohledávky - objemově největší pohledávka vedená v evidenci
jako poskytnutá přechodná finanční výpomoc podnikatelskému
subjektu - Pekárna Proskovice ve výši 1.574 tis. Kč a k tomu
penále ve výši 600 tis. Kč zůstává i nadále v nezměněné podobě.
NAŠE ZÁVAZKY
Závazek ve výši 285 tis. Kč vůči statutárnímu městu Ostrava,
který je nutno uhradit do konce letošního roku, týkající se
zbývající části návratné finanční výpomoci (poskytnuto na úhradu
neoprávněně čerpané dotace ze státního rozpočtu - vybudování
technické infrastruktury ke 110 bytovým jednotkám - RD u
vodojemu).
Druhý závazek, který rovněž velkou měrou zatěžuje rozpočet
městského obvodu Proskovice je splátka povodňové dotace z roku
1997. Celková částka povodňové dotace činila 1.740 tis. Kč. K
31. 12. 2006 bylo celkem zaplaceno 1.215 tis. a k úhradě tedy
zůstává 525 tis. Kč.
Jarmila Pospíšilová
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PROBLEMATIKA DOPRAVY
V MĚSTSKÉM OBVODU PROSKOVICE
Dopravní obslužnost obcí ve městě Ostravě zajišťuje Dopravní
podnik města Ostravy. K lepší koordinaci všech druhů dopravy
v rámci města využívá Dopravní podnik služeb koordinátora
Ostravského dopravního informačního systému s.r.o. Tvorba a
případné změny jízdních řádů vznikají za přítomnosti zástupců
Magistrátu města Ostravy - odbor dopravy, zástupců DPO,
zástupců městských obvodů a zástupců koordinátora ODIS.
Výsledný jízdní řád, který vydává DPO je svázán ekonomickými ukazateli. Město Ostrava je jediným akcionářem DPO a v roce
2007 nemůže zvyšovat dotace na dopravu. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k jistým úpravám a omezením v jízdních řádech. Při
poslední aktuální změně jízdních řádů linek DPO a.s. provedené
k 2. 9. 2007, bylo snahou Dopravního podniku rozsah změn
minimalizovat a reagovat jen na zcela neodkladné požadavky (dle
písemného sdělení Dopravního podniku města Ostravy - dopis
ze dne 6. 9. 2007). Největší rozsah úprav však bývá prováděn k
termínu zimních změn, v letošním roce to je k 9. 12. 2007. S ohledem na potřebu kvalitního a včasného projednání jednotlivých
požadavků a jejich případné následné zapracování do změn jízdních řádů s platností od výše uvedeného data je termín uzávěrky
stanoven na 12. 10. 2007.
Proto je třeba co nejdříve předložit písemně objektivní
požadavky na změnu jízdních řádů za náš městský obvod.
Městský obvod Proskovice zaznamenal již několik připomínek
občanů na současný stav jízdních řádů a obrací se na občany se
žádostí o doručení dalších přípomínek písemnou formou či emailem posta@proskovice.ostrava.cz či osobním jednáním.
Máme zájem řešit situaci dopravní obslužnosti obce ke spokojenosti občanů. Vaše připomínky je nutné zaslat do 30. září
2007.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Jiří Matěj

PADANÁ JABLKA POD DUBEM?
Ano, tato výjimečnost je možná pouze v Proskovicích, v
lokalitě chráněné krajinné oblasti Poodří. Při bližším ohledání
místa nás přivítá hejno much a hromady padaných jablek. O
tom, že z dubu nespadla, není pochyb. Co však nás zaráží, je ta
skutečnost, že sběrný dvůr má za sebou již celý jeden rok provozu
a přesto se najdou občané, kteří se rozhodli jej ignorovat. Proto
zde věnujeme prostor pro opětovné upozornění občanům, co zde
mohou odložit:
objemné a nebezpečné odpady, které pocházejí z běžného chodu
domácnosti, jako např.:
- baterie a akumulátory
- zářivky a výbojky
- barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné
- ledničky, televize, monitory a jiné elektrospotřebiče
- nábytek, koberce, sanitární keramika, pneumatiky
- staré léky
- tráva, listí
- spadané ovoce
- odpad ze zahrad z drobných ořezů (do 5 milimetrů)
Všechny tyto odpady se přijímají do sběrného dvora v
množství, které lze naložit do osobního auta s přívěsným
vozíkem.
Plné znění textu, týkající se sběrného dvoru můžete také nalézt
na této webové stránce:
http://www.proskovice.mmo.cz./index.php?action=article&id=573
Na závěr pak upozornění těm občanům, kteří odmítají
přijmout existenci sběrného dvora, že tato činnost zakládá vznik
přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění.
Miloslava Vidličková

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Ve středu 26. 9. 2007 bude v našem obvodě přistaveno 10
velkokapacitních kontejnerů na sběr netříděného domovního odpadu. Občané tak mají možnost bezplatně se zbavit nepotřebných
věcí ze svých domácností. Odvoz naplněných kontejnerů proběhne
následující den.
Rozmístění kontejnerů dne 26. 9. 2007 v Proskovicích:
K1 - ul. Staroveská, před domem č. 34/168
K2 - ul. V Tišinách, naproti domu pana Šuraba
K3 - ul. Na Pastvinách, u vjezdu na pastviny
K4 - ul. Na Smyčce, poblíž domu pana Běla
K5 - ul. Nad Strouhou, poblíž stavebnin
K6 - na křižovatce ulic Kalužní a Světlovská
K7 - ul. Sídlištní, poblíž domu pana Froly
K8 - ul. V Úvoze
K9 - u budovy úřadu městského obvodu
K10 - ul. Světlovská, poblíž domu pana Nováčka
Zároveň uvádíme, že možnost bezplatného odložení odpadu
mají všichni občané ve sběrném dvoře (v areálu bývalého JZD Na Pastvinách), jehož provozní dobu znovu připomínáme:
DUBEN - ŘÍJEN
středa, pátek 14,00 - 18,00 hod.
sobota
8,00 - 12,00 hod.
LISTOPAD - BŘEZEN
středa, pátek 12,00 - 16,00 hod
sobota
8,00 - 12,00 hod.

V. Adámková

NOVÁ LÁVKA PŘES ONDŘEJNICI
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v tomto článku seznámit s průběhem opravy
lávky přes řeku Ondřejnici, a to od prvních záměrů až po slavnostní otevření 11. srpna tohoto roku.
Nejen občané Proskovic, ale i spousta dalších lidí z blízkého
okolí i z daleka si zvykli využívat původní lávku, která jako jediná
spojovala naše louky s loukami Košatky. Časem tak vznikla
turisticky velmi navštěvovaná trasa, která neunikla pozornosti
projektantů centrální sítě cyklostezek pro Ostravu a okolí.
Smutně
kterou

jsme

proto přihlíželi devastaci původní lávky,
Pokračování na str. 5
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NOVÁ LÁVKA PŘES ONDŘEJNICI
Pokračování ze str. 4
urychlilo stržení zábradlí neznámými vandaly. Postupně se tak
stávalo přejití lávky akrobatickým činem, při kterém hrozil pád z
výšky čtyř metrů do mělkého řečiště.
Řešení této situace, která nesnesla odkladu, se proto často
stávalo tématem jednání rady našeho obvodu. Vzhledem k tomu,
že mám k této problematice profesně blízko a také proto, že jsem
se v této věci často ozýval, vzal jsem si tento úkol na starost já.
Jak sami uvidíte z následujících řádků, bylo třeba vyřešit hned
několik základních otázek:
1) nalézt co nejlevnější řešení s ohledem na rozpočet obce,
2) oprava musí být co nejcitlivější k přírodě Poodří,
3) z důvodu havarijního stavu původní lávky bude naším
nepřítelem čas,
4) snaha o minimální omezení provozu původní lávky, kterému i
přes bezpečnostní rizika nešlo účinně zabránit.

Lávka přes Ondřejnici před opravou

První návrh řešení jsme proto nejdřív konzultovali s vedoucím
CHKO Poodří, který mu byl nakloněn.
Postupně bylo stále jasnější, že vzhledem ke značnému
poškození dřeva hnilobou na několika místech, bude s ohledem
na tr- vanlivost opravené lávky nejpraktičtější její celková výměna.
Tady ale vyvstal problém, jak bez těžké techniky, která do Poodří
nesmí, dopravit a umístit dva hlavní nosné kmeny délky cca 17
m, které by vážily dohromady asi 3 tuny. To byl hlavní důvod
vzniku nového řešení zavěšení řetězové lávky, které umožnilo
použít hlavní dřevěné nosníky o délkách 8 a 9 m, těžkých „pouze“
do 500 kg/kus. Optimální materiál pro díla tohoto typu je dub,
avšak po konzultaci s pracovníkem Ostravských městských lesů
(dodavatel kulatiny pro lávku), jsme zvolili modřín. Sehnat totiž
rychle rovné dubové kmeny určeného průměru a délky 9 m
nebylo reálné. Nebudu Vás dále unavovat popisem technického
řešení, neboť nejlepší je stejně prohlídka na místě.

Lávka přes Ondřejnici po opravě

Přejdu proto k vlastní montáži, která byla zajímavější a až
na jednu výjimku proběhla ručně. Nejdůležitější montáž nosných kmenů byla provedena s využitím stávající lávky, kterou
jsme podepřeli provizorním pilířem postaveným ze dna řeky. Z
původní lávky jsme tak udělali provizorní dráhu, po které jsme
na dřevěných kulatinách pomocí lan přetáhli hlavní nosníky z
proskovického břehu do požadovaných míst nad vodou. Kvůli
urychlení jsme 3 nosníky tahali pomocí auta z košatecké strany.
Díky tomuto postupu jsme se obešli bez autojeřábu.
Po smontování lávky a napnutí řetězů bylo nutno strhnout
stávající lávku. Bylo nám při tom trochu smutno, neboť byla
dobře vymyšlená, 10 let sloužila a už jsme si na ni zvykli.
Podíl na opravě lávky má Obecní úřad ve Staré Vsi, který
zajistil betonáž kotevních patek. Beton byl dovážen na vleku za
traktorem a ručně házen do vyhloubených jam pro patky. Stará
Ves dodala i materiál pro zábradlí.
Slavnostní otevření nové lávky 11. 8. bylo už jen příjemným
zakončením akce, které provedl náš starosta za účasti zástupce
staroveského úřadu, pozvaných budovatelů lávky a hostů. Všichni
zúčastnění si poprvé oficiálně přešli lávku tam a zpět a přesunuli
se kousek dál k mysliveskému rybníku, kde je čekalo malé
občerstvení a příjemné posezení se zpěvem a harmonikou paní
Marie Matějové.
Náklady na opravu lávky se nám podařilo stlačit na minimum tím, že projekt i montáž byly provedeny svépomocí a zcela
bezplatně. Prostředky na materiál se hradily z velké části z penále
za zpoždění firem, které prováděly chodníky u Dolového potoka a zemní práce na Pastvinách. Veškeré práce včetně projektu
představovaly 455 hodin.
Jedno velmi výstižné přísloví praví, že „kdo se chválí, jako by
se hov.... mazal“. Přesto bych chtěl jménem rady městského obvodu poděkovat všem, kteří se nezištně podíleli na opravě a zaslouží

Znovuotevření lávky
si alespoň zveřejnění v našem časopise. Kromě všech členů rady
to jsou: Petr Kokeš, Milan Zjavka, Radim Komár, Petr Fuček,
Jiří Benda, Zdeněk Palička, Jiří Šafrata, Jan Vidlička, Jan Vidlička
ml., Karel Sýkora, Miloslava Vidličková, Petr Dvorský a Renáta
Dvorská. Pokud bych měl vybrat pár nejobětavějších, pak to jsou
mí sousedé Petr Fuček, Jirka Benda a také Jan Vidlička. Zároveň
však musím podotknout, že jsem přesvědčen o ochotě pomoci i
jiných, kteří buď z různých důvodů pomoci nemohli anebo jsme
je při rychlosti akce nestihli a ani nemohli všechny oslovit.
Mosty jako takové mě vždy přitahovaly, protože představují
symbol spojování odděleného a jsou tak výzvou i pro nás lidi,
kteří se v poslední době stále více oddělujeme, a to nejen ploty.
Přál bych si, aby toto malé dílko sloužilo lidem co nejdéle a
nepřitahovalo pozornost těch, kteří raději ničí, než budují.
Zdeněk Dvorský
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JEŠTĚ K VÝROČÍ
VELOCIPEDISTŮ
Ve Staré Bělé si 2. června tohoto roku připomínali 100. výročí
založení Klubu českých velocipedistů.
Cyklisté, sokoli a historici uspořádali výstavku dokumentů
a jiných písemností včetně zakládající listiny a stanov z r. 1907.
Nechyběly ani věci ze současné doby - cyklomapy, knihy a
časopisy. Byly tam i nejrůznější součástky kol a nářadí z minulého století, včetně kompletní pánské „zbojovky“ ze třicátých
let. Cyklisté z Mitrovic (KČV 1908-1950) zapůjčili svůj klubový
prapor, který celé výstavce vévodil. Nechyběly ani dokumenty
z historie Klubů českých velocipedistů z Výškovic, Nové Bělé,
Hrabůvky nebo Zábřehu.
Hlavní akcí pak byla „Jízda krajinou“ po trase Stará Bělá Nová Bělá - Krmelín - Brušperk - Stará Ves - Jistebník - Polanka
- Výškovice - Stará Bělá. Jelo celkem 84 cyklistů a cyklistek ve
věku od 4 do 70 let. Nejvzdálenější byli hosté z Brna na vysokých
kolech, kteří jízdu využili jako přípravu na svoji akci v Holandsku.
Pohyb tohoto pelotonu byl velice působivý a vzbuzoval pozornost,
obdiv a „jezdci byli přihlížejícím obecenstvem hojně povzbuzováni“. V cíli obdrželi účastníci Pamětní listy. Z Proskovic
obdržel tento list i bratr Petr Psota za aktivní účast na přípravách
oslav tohoto výročí.
Podle informací ze Staré Bělé se připravuje obnova tohoto
klubu jako volného sdružení přátel cyklistiky. Součástí klubu bude
i skupina s historickými koly. V náplni činnosti budou především
dvě akce - jarní „Jízda krajinou“ a „Podzimní výlet“. Proskovičtí
cyklisté jsou na tyto i další podniky srdečně zváni.
Karel Sýkora

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Konečně máme ŠVP napsaný! Byla to dřina, spousta práce,
hodiny diskusí a sepisování. Díváme se na něj jako na příležitost.
Příležitost pro školu, učitele i žáky. Příležitost něco dělat jinak,
smysluplněji, něco změnit ku prospěchu žáků. Až vyjdou ze
školy, budou žít ve stále rychleji se měnících podmínkách. Kromě
vědomostí budou potřebovat takové dovednosti a postoje, jako
například chtít a umět se dále vzdělávat, vyhledávat a zpracovávat nové informace, spolupracovat s druhými, přinášet nápady,
obhajovat své názory, žít ekologicky a mnohé další. Člověk, který
bude zvládat klíčové kompetence, se později sám naučí i to, co
se ve škole neprobíralo. S našim ŠVP, který nese název „Do školy
s úsměvem“, seznámíme rodiče i veřejnost na konci měsíce září
při Dni otevřených dveří. O konání akce budete informováni
prostřednictvím plakátů a osobních pozvánek.
3. září 2007 přišlo do naší nově vymalované školy 76 žáků,
z toho 21 prvňáčků. Proběhlo jejich slavnostní pasování na žáky
proskovické školy, což je již naše tradiční akce. Na konci června
jsme se rozloučili s 10 žáky 5. ročníku, šest jich přešlo do ZŠ ve
Staré Bělé, čtyři byli přijati na víceleté gymnázium. K obměně
došlo také v pedagogickém sboru. Odešla paní učitelka Renáta
Pášová, místo ní nastoupila Mgr. Eva Grygarová.
Náš celoroční plán práce je opět velmi bohatý. Připravujeme
12 celoškolních projektů, některé jsou určeny i pro širokou
veřejnost a budou se konat v odpoledních hodinách. Tradičně se
na začátku září přihlašujeme do soutěže „Papírová škola“ ve sběru
starého papíru. V červnu jsme opět vyhráli 1. místo ve 2. kategorii
(podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka). Bylo nasbíráno 314,31 kg papíru na žáka.
Nabídku zájmové činnosti v odpoledních hodinách jsme opět
sestavili podle zájmů žáků. Ve škole bude od 17. 9. do 21. 12.
otevřeno 9 kroužků.
Škola nabízí v odpoledních a podvečerních hodinách kurzy
také pro veřejnost (tedy i pro mládež, která již naši školu
nenavštěvuje). Nabízíme tyto kurzy:
1. Angličtina pro úplné začátečníky - 12 lekcí po 90 minutách
(650 Kč)
2. Angličtina pro mírně pokročilé - 12 lekcí po 90 minutách
(650 Kč)

DOBRÁ TENISOVÁ SEZÓNA
v Proskovicích
Proskovičtí tenisté pomalu začínají bilancovat svůj sportovní
rok 2007. Do letošního - 26. ročníku soutěží méněpočetných
družstev neregistrovaných hráčů byla zapojena tři družstva a
jejich bilance je uspokojivá. Celkové výsledky nejsou prozatím
známy, protože soutěže se ještě dohrávají. Ve čtyřech skupinách
je zapojeno celkem 27 týmů ze širokého okolí. V příštím roce se
snad dočkáme i soutěže ženských družstev. Je sympatické, že ženy
začínají tenis více hrát a zejména ve Vratimově a v Hukvaldech
jsou početné a dobré skupiny. I proskovické tenistky hrají velmi
dobře a rádi se necháme překvapit tím, že se zapojí do soutěže.
Na našem kurtu u sokolovny se taky uskutečnil 30. 6.
tradiční turnaj čtyřher, ve kterém zvítězila dvojice Matej Jiří Kunz Martin. Stále taky probíhají tréninky a přátelská utkání. V
turnaji o Pohár starosty Krmelína v srpnu získali vynikající třetí
místo bratři Marek a Martin Kunzovi. A série turnajů bude ještě
pokračovat v celé řadě míst i za naší účasti.
Karel Sýkora
3. Angličtina pro středně pokročilé - 12 lekcí po 90 minutách
(650 Kč)
4. Výtvarná dílna - mládež a dospělí (včetně seniorů) - 12 lekcí po
120 minutách (950 Kč - cena včetně materiálu)
5. Výtvarná dílna - rodiče na MD (prarodiče) s dětmi předškolního
věku - 12 lekcí po 120 minutách (950 Kč - cena včetně materiálu)
6. Základy práce s PC - 12 lekcí po 90 minutách (650 Kč).
Náplň práce v jazykových kurzech a kurzu práce s PC je vcelku
jasná.
Více bych chtěla přiblížit náplň výtvarné dílny. Kurz by měl
pomáhat rozvíjet tvořivé schopnosti. Hlavním cílem je zpříjemnit
a naplnit zajímavým způsobem lidem volný čas. Při tvůrčí
činnosti bude využíváno více výtvarných technik: modelování
(práce s keramickou hlínou), grafika, batika, malování na hedvábí,
mo- zaika a další dle domluvy.
Kurzy začnou svou činnost 1. října a potrvají do 21. prosince
2007. Přihlášky je nutné odevzdat a úhradu kursovného provést
do 27. 9. 2007 v kanceláři školy. Kalkulace ceny je stanovena na
10 účastníků. Při nižším počtu by byla cena kurzu vyšší.
Škola dále nabízí pronájem tělocvičny v době, kdy v ní neprobíhá výuka. Cena pronájmu je stanovena na 150,- Kč/hodina
pro dětské organizace a dlouhodobější pronájmy, 200,- Kč/hodina
jednorázové pronájmy a 250,- Kč/hodina v sobotu a neděli.
V doplňkové činnosti ještě provozujeme hostinskou činnost,
kdy cena oběda je 47,- Kč. Jídelníček je k dispozici vždy 14 dní
dopředu ve školní jídelně v budově MŠ.
Eva Paličková, ředitelka školy
Kontakty na školu:
ZŠ:
tel.: 596 768 290, 606 792 218
e-mail: zs.proskovice@volny.cz
MŠ:
tel.: 596 768 211, 724 530 426
ŠJ:
tel.: 602 455 220

✄

ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

Závazně se přihlašuji do kurzu ......................................................
.....................................................................................................
Jméno: .........................................................................................
Adresa: .........................................................................................
Tel. spojení: ..................................................................................
Datum: ........................... Podpis: ..............................................
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ZE ŽIVOTA MŠ
Zpátky do života všedního dne
Léto se chýlí ke svému konci a to je čas, kdy se vracejí děti se
svými rodiči z dovolených a prázdnin. Někteří prožili dny volna
u moře, na horách, u babičky nebo se nechali zlákat návštěvou
zajímavé přírody a kouzelných míst u nás. Letošní horké léto dalo
příležitost všem, kdo mají rádi slunce. Přálo koupání i výletům.
Nyní je čas vrátit se do školních lavic a do práce. Ty nejmenší
pak čeká vstup do MŠ. Jako každoročně pro ty, co přijdou poprvé
to bude setkání s novým prostředím, novými lidmi, novými
kamarády. Možná se první dny neobejdou bez slziček. Každý
nový školní rok se tato situace opakuje. Během několika dní si
děti začínají zvykat a slziček ubývá. Není to lehké, odloučit se od
maminky, se kterou trávily první tři, čtyři roky. O to radostnější
pro maminky, děti i pro nás zaměstnance MŠ je, když se děti do
školky těší. Začínají vnímat i aktivity, které pro ně paní učitelky
připravily.
I v letošním roce budeme pracovat v oblasti environmentální
výchovy - seznamování dětí s okolním světem a se vším, co k
němu patří. Děti se budou seznamovat se živou i neživou přírodou
a jejími proměnami. Výborné možnosti nám k tomu skýtá
prostředí, ve kterém je MŠ umístěna. Většina činností se přesouvá
ven do lesa, na louku, k potoku a na školní zahradu. Vzhledem
k nedostatečnému vybavení však mnoho příležitostí zahrada nenabízí. V letošním školním roce bychom se chtěli pokusit získat
dotaci na vybavení zahrady o hrací prvky, skákadla, altánek ... V
průběhu celého roku bude znovu probíhat sběr starého papíru.
Stejně jako v předchozím roce i letos plánujeme společné
projekty pro děti a rodiče, projekty se základní školou a také spolupráci s ČSŽ v Proskovicích.
V loňském roce se nám podařilo všechny plánované projekty uskutečnit a byly velmi zdařilé. Věřím, že i ty letošní se
setkají se stejným zájmem jako loni. Dochází zde k neformálním
rozhovorům s rodiči, dětmi a pedagogy, což přispívá k otevřenosti
a vzájemné důvěře při řešení některých problémů. Ke spolupráci s
rodiči jistě značnou měrou přispívá i práce SRPŠ.
Nový školní rok právě začíná a co všechno nám přinese, mimo
plánovaných činností a akcí, to zjistíme až v červnu. Za všechny
zaměstnance MŠ mohu slíbit, že budeme dělat všechno pro to,
aby se dětem u nás v MŠ líbilo, aby chodily do MŠ rády a aby
si z ní odnášely spoustu krásných prožitků, nových poznatků a
upřímných kamarádství.
Danuše Karasová
vedoucí učitelka MŠ
20. 10. 2007, ve 14,30 hod., v KD ve Staré Bělé proběhne

13. ročník
Festivalu mužských pěveckých sborů.
Festival zahájí tradiční Starobělskou kulturní jeseň a připomene
735. výročí vzniku obce Stará Bělá.
Proskovické občany srdečně zve kulturní komise Městského
obvodu v Ostravě - Staré Bělé.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ostrava - Proskovice
Dne 5. 7. 2007 se konal již XXI. Ročník soutěže o putovní
pohár Proskovic.
Soutěž se jako vždy musela připravit již brzy z rána. Ono
se to sice nezdá, ale když má soutěž začít ve 14,00 hodin, tak
se musíme pěkně otáčet, abychom vše včas stihli. Chystají se
stoly, lavičky, stánky, musí se natáhnout elektřina, připravit trať,
no zkrátka je toho dost. Soutěž připravuje nejčastěji soutěžní
družstvo, pár nejvěrnějších členů SDH a členové výboru SDH
Proskovice.
Kolem 13.00 hodiny už bylo vše připraveno a všichni už
netrpělivě čekali na začátek soutěže.
Letos byly ceny pro nejlepší družstva jak v kategorii mužů, tak
v kategorii žen velmi pěkné, dokonce bylo vypsáno i druhé kolo
pro prvních pět nejlepších družstev mužů rovněž o hodnotné
ceny.
Ve 14.00 hod. byla soutěž oficiálně zahájena, a po krátké
poradě velitelů družstev se na základně chystalo domácí družstvo
Proskovic. Domácí borci, dle mého názoru, nezklamali. Výsledný
čas14,847 sekundy, nebyl nejrychlejší, stačil až na konečné
šesté místo, ale určitě nasadil laťku ostatním družstvům a
předznamenal rychlé časy.
Lépe než Proskovičtí, skončily družstva z Bartovic (5. místo),
Petřvaldíku (4. místo), Lubna (`3. místo), Písečné (2. místo) a
Vrbice (1. místo). Družstvo mužů z Vrbice zvítězilo časem 14,439
sekundy.
V kategorii žen byly na prvních třech místech družstva z
Bartovic (3. místo), Petřvaldíku (2. místo) a Oprechtic (1. místo). Družstvo žen z Oprechtic zvítězilo časem 18,732 sekundy.
Do druhého kola postupovalo pět nejlepších družstev mužů.
Pódiová umístění si zajistily třetím místem Petřvaldík, druhým
místem Vrbice a prvním místem Lubno s časem 15,378 sekundy.
Soutěže se celkem zúčastnilo 21 družstev mužů a 6 družstev
žen.
Po skončení soutěže následovala volná zábava až do pozdních
ranních hodin, kdy k tanci a poslechu hrál DJ Petr Janečka.
A tak jsme soutěže o putovní pohár Proskovic, myslím,
úspěšně zvládli a můžeme se těšit na příští rok a další ročník
soutěže.
Za SDH Proskovice, Ondřej Stoniš
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VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Informace pro občany
Vážení občané, řidiči, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je
stanovena povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměna musí být provedena do 31. 12. 2007.
Které řidičské průkazy podléhají výměně?
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
(viz vzory):

Typ 1: 1. 7. 1964 - 1986

Povinná výměna do 31. 12. 2007

Kde se mám dostavit?
Odbor dopravně správních činností sídlí na ulici 30. dubna
635/35 v Moravské Ostravě (bývalá UNION BANKA).
Co k tomu potřebuji?
- Doklad totožnosti
- Řidičský průkaz
- 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
Kdy mohu přijít, jaké jsou úřední hodiny?
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

8,00 - 11,30 12,30 - 17,00
7,30 - 11,30 12,30 - 15,30
7,30 - 11,00

Tuto činnost si můžete rovněž objednat na konkrétní
datum a hodinu (více informací na www.esmo.cz nebo na
tel.č. 844121314).

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
6. ročníku FOTBALOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ - MEMORIÁL PEPY PAZDERNY, který se uskutečnil
1. září 2007 na hřišti v Proskovicích
VÍTĚZOVÉ TURNAJE:

Typ 2: 1987 - 1991

Povinná výměna do 31. 12. 2007

Typ 3: 1992 - 1993

Povinná výměna do 31. 12. 2007

Proč je vhodné vyměnit si ŘP už dnes?
1. Řidičský průkaz mi bude vystaven v zákonem stanovené lhůtě
do 20 dnů
2. Řízením vozidla bez platného ŘP se řidič dopouští přestupku
podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit
pokutu do 2.500,- Kč.
Kolik za výměnu ŘP zaplatím?
Nic, výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Kde se výměna ŘP provádí?
Na příslušném pracovišti obce s rozšířenou působností, v
případě Ostravy a obcí Vratimov, Čavisov, Dolní Lhota, Horní
Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov,
Václavovice, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice výměnu zajistí
pracovníci odboru dopravně správních činností magistrátu.

1. místo - SSC Ostrava
2. místo - Zevláci
3. místo - Proskovice
4. místo - HK Vyhla
5. místo - TGV
6. místo - Stará Bělá
7. místo - Bocca
8. místo - FC Rynek
Gólman - Jan Novák
Střelec - Vašek Franczyk
Nejužitečnější hráč - Adam Švasta
David Lyčka
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Výbor pro koncepci rozvoje obce
Vážení proskovičtí občané,
dovolte, abych Vás informoval o výsledcích ankety k
předloženému návrhu rozvoje obce a o následných krocích
Výboru pro koncepci rozvoje obce.
Předem bych chtěl jménem výboru všem poděkovat za reakci.
A to nejen za vyplnění a doručení anketních lístků, ale také za
přínosnou diskusi k tomuto problému.
Odpovědi
Výboru bylo doručeno 35 odpovědí. Tyto odpovědi byly
očíslovány, vyhodnoceny, archivovány a jsou přístupné k nahlédnutí. Byla také vypracována sumární tabulka odpovědí, ale jelikož
řada odpovědí má vyplněnou zadní stranu a řada odpovědí je v
písemné (neanketní) formě, má tato tabulka jen malou výpovědní
hodnotu. Pro úplnost poznání názorů občanů je nutné všechny
jednotlivé odpovědi přečíst.
Jakým způsobem jsme anketu vyhodnocovali?
Nejprve jsme museli stanovit váhu jednotlivých odpovědí,
respektive stanovit priority vlivu. Zde jsou priority našeho hodnocení:
1. Nejvyšší prioritou je zájem obce a velké většiny občanů
nerozšiřovat zástavbové oblasti přes rámec vymezený platným
územním plánem. Zde se nejedná o zákazy, ale o to, že výbor
ani obec tyto záměry nebudou podporovat.
2. Druhou nejvyšší prioritou je záměr majitelů pozemků především, zda umožní novou komunikaci, výstavbu.. či chtějí
zachovat přírodní ráz krajiny za cenu ztráty peněžní hodnoty
svých pozemků.
3. Nižší, ale stále výraznou prioritu má obyvatel dané lokality,
jelikož je a bude zástavbou, cestou.. přímo dotčen.
4. Nejnižší prioritu mají přirozeně názory občanů, kteří v dané
lokalitě nevlastní parcelu ani zde nebydlí. Je totiž naprosto
amorální nutit novou zástavbu či komunikaci občanům jiné
lokality.
5. Pravidlo č. 4 neplatí v případě vyjádření k obecným nebo
novým subjektům jako je náves, rybník, kruhový objezd, pěší

Poděkování otci P. Pavlu Kupkovi
V neděli 9. 9. 2007 jsme se
při nedělní bohoslužbě v proskovickém kostele sv. Floriána rozloučili
s našim bývalým farářem P. Pavlem
Kupkou, který odchází na nové
působiště a poděkovali mu za jeho
patnáctiletou obětavou práci v naší
farnosti.
Za jeho působení byl proskovický kostel sv. Floriána nejen zveleben, ale také naplněn.
Při této příležitosti byl také
představen nastupující duchovní správce P. Antonín Kocourek,
kterému tímto přejeme mnoho
úspěchů v jeho díle.
Farníci z Proskovic

zóna, amfiteatr a ničení životního prostředí kdekoliv v obci.
Zde jsou priority hlasů rovnocenné.
Zadání 1. stupně studie
Pro vypracování prvního stupně studie „Optimálního rozvoje Proskovic“ byli výborem navrženi dva kandidáti z nichž rada
Proskovic vybrala k realizaci Ing. arch. Jiřího Klimka.
Zadáním tohoto stupně studie bylo:
- odborně zpracovat výsledky ankety na základě závěrů hodnocení výboru v jednotlivých lokalitách s přihlédnutím k
výchozímu Návrhu č. 1
- rozpracovat lokalitu Pastviny
Vypracování 1. stupně studie
Vypracování prvního stupně studie bylo zahájeno 10. 7. 2007,
a to účastí architekta na 5. jednání Výboru pro koncepci rozvoje
obce, na němž byl specifikován rozsah navrhovaných změn oproti
Návrhu č. 1 na základě výsledků ankety. Zápis těchto změn a
nových návrhů byl výchozím podkladem pro zpracování tohoto
stupně studie.
Na 6. jednání výboru 14. 8. 2007 byla architektem předložena
rozpracovaná studie ke korekci.
3. 9. 2007 byl první stupeň studie dokončen a předložen na
7. jednání výboru. Ve spolupráci architekta s výborem dále byla
k tomuto datu studie připravena spolu s technickým popisem k
vydání ve Floriánovi.
Současný stav
Na 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 5. 9. 2007
však bylo zveřejnění studie usnesením zastupitelstva pozastaveno
a projednání studie bylo odloženo na 7. jednání zastupitelstva dne
7. 11. 2007.
Závěr
Slovně popsat všechny zakreslené změny a návrhy bez grafického znázornění by bylo značně nepřesné a složité (zvláště pak
popis posunu hranic jednotlivých skupin území). V příštím vydání Floriána už snad studie obsažena bude a vy budete moci sami
posoudit zda a nakolik byly zapracovány vaše návrhy a názory.
Hezký den přeje za Výbor pro rozvoj obce Martin Menšík.
Členové výboru: Ing. Čestmír Krkoška, Ing. Zdeněk Dvorský,
Ing. Martin Menšík, Ing. Josef Němček,
RNDr. Marcela Stonišová

HLEDÁTE PRÁCI?
CHCETE

JINÉ ZAMĚSTNÁNÍ?
Využijte celostátní
program podpory
při pracovním zařazení
VOLEJTE KDYKOLIV

555 111 566

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
PROSKOVICE A OKOLÍ,
PŘÍPADNĚ STAVEBNÍ PARCELU.
Tel.: 776 246 236
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Rákosníčkova dílna
Vám nabízí:
- kolekci proutěných výrobků podzim/zima 2007
- zhotovení výrobku podle Vámi dodaných rozměrů

výrobky zakoupíte:
- v dílně denně od 16 hodin do 20 hodin
- telefonicky
- na dobírku
- formou e-mailové objednávky

kontakt:
Bc. Helena Polášková
Proskovická 244
Stará Ves nad Ondř.
tel. 603 704 275
e-mail: polasek.56@seznam.cz

Zasvedená firma
ISMM Production & Business
Cooperation s.r.o.,
která působí v oblasti zahraničního obchodu
se zeměmi EU,
hledá vhodné kandidáty na pozice

Svářeč

pro svou výrobní provozovnu v Jistebníku
s nadstandardními platovými podmínkami.
Požadujeme:

● platný svářečský průkaz, praxe ve svařování

min. 1 rok
dobrá znalost výkresové dokumentace
manuální zručnost
flexibilita a konstruktivní odpovědný
přístup k práci
● vysoké pracovní nasazení, samostatnost,
spolehlivost
● řidičský průkaz sk. B nebo C vítán
●
●
●

V případě zájmu se laskavě obraťte
na níže uvedený kontakt:
Ing. Silvia Benešová, výroba@ismm.cz,
tel. 777 713 693
Nástup možný ihned!
Obecní informační zpravodaj, řídí a vydává Úřad městského obvodu Proskovice.
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ZDARMA!

